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 يقم  5) aiةيدتعا فيش مكيف يوقلاو :مللا دنع  all sl aeمادنم

 هللا م هبرض الا هللا .كيبش ىف ءانهيلل هول عدي ال هللا هاش  JSعيشت الو

 الا طق موق يف ٌةشحافلا  ugsاذان هلوسرو هللا ثمعطا اص نوعيطأ هالبلاب هللا

  Aguaلاق + هللا مكجري مكتالص يلا اوموق مكولع يل ةعاط الف هلوسرو هللا

 , لاق سامع ىبأ نم ةمركع نى ع هللا u نب نو هسدح ينثدحو تادا نبا
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 a صعب دنع ET al يده a اهمدقا نا

 كرت ام هالاوف رقواو ينم معا ناك وهو ماكتف aus نأ تهركف رع اي لكسر

 تكس يح لضفا وا !هلثم وأ هتهيدب يف اهلاق الا يريوزت نم ER نم

 رمالا اذه !Sal فرعت .رلو 06 متناف ربخ نم مكيف متركذ ام اما لاق

 al ماك EN دقو اراذو er برعلا 1 مش شيرق نم يملا اذهل الا

 a انا دينو ,a ae مقيش اميأ اوعيابف ىلجرلا ىيذه
23 ->.-.09 -ı-4 

 Kies برضتق مدقأ نأ ,all ناك مح لاق ام اميش ةركا ملو افنهب سلاج وشو

Sic a yمذا أ  aقم ىلا  = wuلا_ةف لاق ركب وبا مجود مود  

 ايريما مكفسو ربما ايم كيو ind, KL اهنيدجانا راصنالا نم لياق
Be 

 تملقف فنالقخالا 0 يد تاوصالا تعغتراو اغلا رّدكف لاف شيرق رشعم

RRزكي ايان كدي  IEراصنالا هعياب مث نورجاهملا هعياب مث  

 تلقف لاق ةدابع نب دعس متلتق مهنم لياق لاقف ةدامع نب دعس لك انوزنو

 دحا ىرا ةورع en Seele نبا لاق +ةدامع نب دعس هللا لقق

 رخالاو دعاس ur مهوع غقيقسلا يلا اويهذ < er ئم اوقل ى PERS ىباجرلا

 هذا انغلو يذلا وهف ةدعاس er se ar نالجعلا يب وخأ يدع نس نعم

all, 1. „gli,لوسر لاقف ويك =  er exe allمهنم ءرسملا  pastنب  

 ىبح معذص هللا لوسر دع اوكب سانلا نا افغلجذ يدع نب نعم اماو * ةدعاس
 - سان =.

all sl3,5انتم نإ اتددول هللاو اولاقو لجو 5  alasانا  a eeدعب ىنةقفذ  

 Bee عا

 225 نص إلك ع EEE م ,ale all ينآل يدع نب نعم لاق
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 نم ىصحأ اذا 55 نم لطي < هللا باتك يف مجرلا ناو هللا اهلزنا ةضيرف سا .

 ارقد انك دق انا مث فارتءالا وا ْلِجَحْلا ناك وا ةذيبلا تماق اذا ءاسنلاو لاجرلا

 ماو رع اويغرت نا مكب رغك هتان مكمابا ء اويغرت ال باتكلا نم ارقن اهف

 هنلأ w اولوقو ميرم نب 5 نب يسوع يرطأ اك an < لاق معلص al لوهعر ع 0 الأ

 تناك دق اهنأو 00 22 تناك ركب يا ةعمب نأ لوقي نا ارمأ a الف اًنالف

 ركب يبا لُمم ميلا قانعالا ae ee مكيف سيلو اعلا 0 3 هللا نا الا كذك

erعياب  Anربغ ن £  undنم  al teةعدب 7  Parيذلا الو وه  al, 

=... su» 

 PETE ياصنخالا ع 3 | معلص هي et هللا نود نبد انريخ 65 3( التقي 5 ةرغت

 ao بلاط يتا ىب 1 Luke فلو اف دعاس is Fe ل رد

-48 2 

 ناحلاص نالجر مهفم اذيقل يح مهموذ انقلطنان راصنالا نم ءالوه انئاوخا يلا
 و د 2 ..-

 ديرن افلق نيرجاهملا رشعم اي نوديرت نيا الاقو موقلا هيلع Ne ام انل اركذف
. 0 

 at رشعم أي مهوبرقت ال يا مكيلع الف الاق راصنالا نم هالوه انئاوخا

 ينب ةفيقس يف مهانهتا يت> انقلطنان مهتيتانل ,All تلق لاذ مكرما اوضقا
- 9 9 u 

 ةدايع نب دعس أولاق اذه نم تاقف لهزم لجر م-هينارهظ كبد اذان ةدعاس

„uf د -ü-- ندا 2 9 - 

 هل وه امج هللا le ينثاف مهبيطخ دهشت انسلج U عجو اولاق هلام تلقف

 «...u و

dalا دعب اما لاق مث  „Lastنيرجاهملا رشعم اي متناو ب ةيبتكو هللا  

 بن + .u = 9 ن

1 



 [* وع

on 

eure, لاقف رع ua لاو iR 25 الا ركب län تذاك ام All, UN 

  slءالوه مهر ذم سانلا يف ةيشعلا 7 هللأ ! adمهوبصخي نا نوديرب

. Bes Ku=0- 

 نو

- ug 

etةلاقم لوقتف  brاهب  De Erالو اهوعي الو د  

je ee ae:ا عيسلا اذ انهنان ةنيدلل مدقن يد  | 

 كنلاقم دقفلا لها يف انكمم ةنيدملاب تلق ام لوقت سانلا فارشاو دقفلا

 000171 033 هللا داش (نوا ,A اما رع لاف لاق اهعضاوم Je اهوغضيو

 ناك اذن ةجلا يذ بقع ين ةنيدملا افمدقف سامع نيا لاق * ةنيدملاب هموقا ماقم

Aare Jet EEE NE, ANني  Kayقب ورع 9  

 ee تسلج ربنملا ىكر يلا اسلاج ليغن

  ersباطلا نب رع  Rs =} Nةيشعلا 5001 ديز نب ديعسأ تلق 2

IS ديز نب ديعس de ركنات لا فلختسا ذنم Lg) ةلاقم ربنملا اذه 

 نونذوملا تكس اف رينملا دع ع سالجل هليق 0 مل م لوقد نا يسع ام لاقو

 ماق  rtلات مث لها دل وه اع هللا دع  An; Leiدق ةلاقم موهلا مكك ل1: قاف
 نب ومن م

EU Wales, اهلقع ىف ىلجأ يدي نبب Lead ردا الو اهلوقا نا يل Re 

easy Ja الف اهيعي ال نا يشخ نمو هتلحار هب gl ثيح اهب 

EN 1 هيلع نزتأ اع نكت باتثلا هيلع لؤناو اذمحت ثعب هللا نا قع 

SU Ela دعب lügen معلص all لوسر. مجرو اهانهعوو اهاتطعو اهاقارقق 
vo > = 5 9 - .= .© 

 كرتب اولضيف هللا بانك يف مجرلا دج ام ,all ليات لوقي نأ نامز سانلاب



 عرس

 وبا لاقف لاق مههاوفا ين يف اءان ركب يبا نع سافلا اهذداو لاق ئيموي ركب

 يلا ثتعقو < ترقعف اهالت ركب ابا تعمس نا الا وه ام ,all رع لاق ةريوه

 ةدعاس ىنب ةفيقس رمأ

 يلا ماصنالا نم et اذه zii معلص هللا لوسر ضيق املو Seel ىبا لاق

 ماوعلا نبرببزلاو بلاط يا نب * لزتعاو ةدعاس wir ةفيقس يف ةداجه ني دعس

 ماستر ركب يا ىلا نيرجاهلا Er ماصاو Bel تيب قافللا يي سال

ETاذه نا لاقف رهو ركب ينا يلا تأ نان لهشالا دبع يب  

 ناف هيلا Ill ىق ةدعاس يب ةفيقس يف ةدابع نب دعس عم راصنالا نم يلا

 a لوسرو مهرما مقاغتي نا لبق سافلا اوكردان ةجاح سافلا Ja ملك ناك

 يأل تلقف ع لاق هلفا SUN هئود ia دق ةرما نم عرفي مل هتيب ىف معلص

 نبا لاق * هيلع مهام رظنن يح راصنالا نم ءالوه:انتاوتعا لاقي كالا ١

Sl!ةفيقسلا ثيدح نم ناكو  neنا راصنالا اهب تعّهجا  asيا نب هللا  

 er Kae ىنب هللا دبع en هللا ديبع نع يرفزلا باهش نبا نع ينتدح ركب

 ىف تذكو لاق فوع نب نجرلا دبع ٍنريخا لاق سابع ىب هللا دبع نع ةوعسم

 نجرلا دبع عجرف لاق رع اههع Kin رخا يف رع دنع وهو ةرظتنا ينمي هلزنم

 با 1 نارقلا 5 ,Ci هرظتفا ge alyie يف لدجوف رو دىذع نم فوع ىبا

 اه 55 ىبنموملا ربما 8 اللج و توار ول فوع نب ىنوحرلا بع يل لاقف سامع

 ٌتعياب نقل باطخلا نب رع تام دق ول هللاو لوقي نالف ين كل له نرنموملا ربما
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 © يهجو برضاو ءاسنلا عم

 معلص هللا لوسر ةانو تعب رع ةلاقم

 لاق هنا ةريره فنا ىع ع نب ديعس ينتدحو يرفؤلا لاق قاحصا ىبأ لاق

 نوعزي يرقفانملا نم الجر نا لاقف باطخلا نب رع ماق معلص هللا لوسر قوت ام

 بهذ ,al تام ام ,All معلص هللا لوسر نار نوت دق معلص هللا لوسر نا

 ori a5 ge is a قارع نب يوم' بهذ اك هير يل

 ERS ول gm, KAM لوسر ىعجريل هالاوو تام دق Sub نا دعب مهيلا

 يد ركب وبا لجقاو لاق * تام معلص هللا لوسر نا اوعز SC لاجر يديا

 - يتح هي يلا تغتلي مف سانلا ملكي ردو ربخلا دغلب ىبح دجسملا باي دعب لزن

saةيحاذ يف هب معلص هللا لوسرو ةشياع تود يف معلص هللا لوسر دعم  

tnةرجح  slمث لاق معلص هللا لوسر هجر نع فشك يح  

REF ölخش تبا 0 لاق مث  eeدقذ كيلع هللا بتك يلا ةتوملا  
SEنو = = 5 د  

 ü nit. رح هل 0-6 5

 ملكتي نا الا يان تصنا رع اي لكسر دع لاقف سانلا ملكي رعو جرخ مث معلص

 UST ةمالك ضانلا مس اذف سانلا لك ليقا تصني ال ركب وبا ءار 5 لاق
-.uE 

 Au 5 gr al سائلا اهيا لاك مث ale يتثاو هللا نمح رع اوكرتو هيلع

 الت مث لاق تومب ال ج هللا نان هللا dan ناك نمو تام دق !ذمد نان ادم

 I تاه نانا [u هلايق نم تلح دق لوسر الا دمحم امو ةيالا هذه
5 = 5 Er 

 متبلقنا  IEبلقني نمو مكياقعا  IEهللا يرجكسو ابيش هللا رضد نلف هيبقع

 وبا اهالت يتح تلزن ةيالا هذه نا اوؤعي مل سانلا نأكل هللاوف لاق * ىيركاشملا
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 De حبصا لاق معلص هللا لوسر حبصا فيك نسح اياي سانلا دل لاقف معلص

 338 ;an اعلا dur دار OS x اي لاق مث هديب سايعلا As لاق ns هللا

 ءوجو يف هقرعا تنك اك معلص هللا لوسر جوري توملا تقرع هلل ١١١ انامل

 هاتقرع انيق رمالا اذه ناك ناث معلص هللا لوسر يلا اذب قلطتان بلطملا دع ينب

ih ea 70هل لاقف لاك  deىنا بلاط .ىا  

al 0|300تا كفيترد ال كافعتم  ei aan,نيج معلص هلا وسر  

 ى مويلا كلذ نم هاصضلا تقشا

 ةانولا Dass معلص هللا لوسر كأوس

 لاق zähle نع ةورع نع يرهزلا نع ةيتع نب بوقعي ينثدحو فادعا نبا لاق

 gab ديحسملا نم Junge موهلا IE يف معلص al لوسر يلا عجر تلاق

 لوسر رظفف تلاق رضخا كاوس «ديب دل ركب قالا نم Yes ص لخدف يرخ يف

 بما هللا لوسري تلقف NG هديري هنا تفرع ارظن هدي يف هيلا معلص هللا
ze v8ون ءد و  EI 

 مث هتنيل يح مل متغضمف هتذخان تلاق معن لاق كاوسلا اذه كيطعا نا

 ٌتدجرو andy مث طق كاوسي نسا هقيار ام تشان هب gib تلاق هايا هقيطعا

 Val دق هرصب اذان ههجو يفرظنا تيهذف يرجع ىف لقثي معلص All لوسر

 ,Kir يذلاو ترقخات pe تلقف تلاق ةنجلا نم يللا تيفرلا لد لوقي وهو

 دام نب gas ينثد>و {Se نبا JE + معلص هللا لوسر ضبقو تلاق فحلاب

 هللا لوسر تام لوقت ةشياع تعمس لاق داع هيبا نعرببزلا نب هللا تبع ىبا

 ينس ةثادحو gehen ىف ادا (Aus I مل a & ae ير نبب معلص

> 3 .. 3 > 
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gem عمس قبح لاق erlo al Sam, نأ دوح er مساقلا نع Sl 

 هتائو دنع رع اهلاق ةلاقم الولف نوطسملاو كاذ هللا ياي ركب وبا نيا ةالصلا
Ba: Se 

ne vu -02 0 
 ل  AS 3لق  Nوه نم  Art) ee) 3% Eenمهكرت

 سافلا فرعف ىف ري وذ ىم  dam, aمل معلص دللا  ruىراكو ا

A 1 TE 
er هللا دمع Er وبدأ يددحو قادعا er! لاق يركب a! I مهتم وع نى 

 ايرإ نعد

 جرخ ىبذذالا مود 56 51 05 زخكرلم نأ ( Jamهللا  roاهصاع ,( amيلا

 فرعق سانلا جرفت معلص هللا لوسر جرخ اف سانلاب يلصي ركب وباو حبصلا
“>> 

 Was ىنع Vai معلص هللا لوسرل الا كلذ اوعتصي مل سانلا نا ركب وبأ

 يلا معلص هللا لوسر سلجو ,ul لص لاقو هرهظ يف معلص هللا لوسر عفدق

 سافلا لع ليقا ةالصلا نم غرف الن ركب يلا نيب نع ادعت Mad„ هينج

BERجرخ يد 9 1 اعفار  reترعس سافذلا اهيا لوقي تدحسملا باب ئم  

 per de Be أم هللاو 3( [NER ليللا عطقك ى ردا us ورانلا

 معلص هللا لوسر غرف اف لاق نارقلا م مرح ام الا = ملو نآركلا رح ام الا لح

 لا هللا نم ةينذب كدا لق كارا يأ هللا ف ايركبي وبا هل لاق ةمالك ىم

 معلص هللا لوسر لخد مث لاق معن لاق ash! in ,ls تنب 7 موهلاو 9

 Be هلها يلا ركب وبا جرو

Er؛  
 اهبنع هللا يضر ىعو unlanit ناش

 ىب هللا دبع نع كلام نب بعك ىب هللا ديع ينتدحو يرهؤلا لاق قاحدع#ا نبا لاق

 هللا لوسر Mic نم سانلا ,JE ad بلاط يتا نب ىلع ذهموي جرخ لاق سامع



 م

 ماشه نب ثراحلا نب نجرلا دبع نب ركب يبا نب MI دبع ينثدح باهش

 ؤعتسا امل لاق تسا نب EU نب دوسالا نب ةعمز نب هللا Due ىع anf ىع

 لاقف ةالصلا يلا لالي alas JE نبطسملا نم رفت يف هدنع اناو معلص All لوسرب

ae aتدقق اًبياغ ركوب وأ ناكو سانلا برع اذان تحرم  

 ناكو هّدوص معلص هللا لوسر عمس ربك اف ماقخ لاو سانئاب لصف رع اه مق

geمعلص هللا لوسر لاقف لات اًرهجي الجر  abنوطسملاو كاذ هللا يأ ركب وبا  

alلاق نوؤسملاو كاذ هللا  Al Esنا دعب  eoةالصلا كلكق رع  

 (fe تبلد 15 كو رع يل لاق ةعمز ىنب هللا دبع لاق لاق *سانفلاب يلصف

 SE كرما معلص هللا لوسر نا الأ ينترما نرح تفنظ ام هالاو ةعمز باي

 لاذ معلص هالا لوسر (dpa اص ,all تلق لاق سانلاب تيلص ام SE الولو

 © سانلاب ةالصلاي رضح نم فقحا كتيإر ركب ابازا مل نيح يلو

 معلص هيبث هيف هللا ضْيَق يذلا موهلا

 N موي ناك امل هنا للام نب سنا ينثتدح يرهزلا لاقو قاحنا نبا لاق

 85 حاصلا نولصي مهو سانلا يلا جرخ معلص هلوسر هيف هللا ضبق يذلا

 نولسملا داكف ةشياع باب JE ماقف معلص هللا لوسر جرخخ باهلا جتافو رتسلا

 مههلا راشأن اوجرغتو 3 احرف (u < معلص هللا لوسرب مهتالص ين نوفتتغي

 مهتديه نم ىو ل ارورس مهلصأ All لوسر paris لا مك ZA اوتبثا نأ

 مث لاف ةماسلا لكت هنم ٌةمهَع ىسحا معلص هللا Jam, Only Las مهنا ل

 عجرف هعجو نم ٌفرذا دق معلص هللا لوسر نا نوري مهو سانلا فرصناو عجر
u: 

 ىبا لاق م حاسلاب هلشا يلا ركب وبا  Öleنب مهفاربا نب دمحي ينثددو
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 ى هب اوعنص امن مهل ةبوقع معلص
Ne mn DE دو 

alaةراشالاب ةماسال معلص  

 un نع تابسلا نب ديب نب ديعس يثدحو تادا. نبا لا

 يلا يم سانلا ,Dis تاميغ معلص هللا لوسر لقت امل لا ديز نب ةماسا هيبأ

 هدي عقري لعخ ملكتي الف تمصأ دقو معلص هللا لوسر دع تلخدق ةنيدملا

 باهش نبا لاقو قاحنا نبا لاق * يل وكي هنا فرعا ىلع اهعضي مث ءامسلا يلا

 لوسر ناك Als ةشياع نع ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ينتدح يرفزلا

 اهف تلاق ديدي يح Uns ضيقي مل هللا نا لوقي الع يك ىلع هللا

 تن MSN ني لوقي وهو هنم اهتعمس AR رخأ ناك معلص هللا لوسر رضح
 5د

 نا اذل لوقب ىراك يذلا هنا تفرعو اذرانخب ال هللاو اذإ تلقف تلاق ةفجلا نم
 هدن و نء( و 3

 Sg يد ضمقي مل ايبن

 سانلاب ركب al ةالص

 لوسرب زعَتسا امل تلاق ةشياع نا رع نب هلا دبع نب Free يثدحو يرهزلا لاق

 ابا نا هللا لوسري تلقف تلاق سانلاب Jan ركب ابا اورم لاق معلص هللا

 Sans هورم لاق نارقلا ارق اذا ءاكبلا ربثك توصلا فيعض قيقر لجر ركحب

 EEE || ل2 هررمق تعسوو بحاوص ىكنا لاقف ىلوق لثع تدعف تلا سافلاب

 Sn ركب يا نع كلذ ;Se نا Se نا الا كلذ لوقا ام هللاوو تلاق

 % يف هب len سافلا ىراو دبا ةماقم مرافق الح قا ال سافلا نأ

 نبا لاقو Sl نبا لاق بركب يلا نع كلذ نرصد نأ BT NE 56 تدح
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 مث لات اهل اًعيلخل هوبا ناك ناو ةرامالل ٌقيلخل هناو هلبق نم هيبأ ةراما ف

 معجو معلص هللا لوسري زعتساو مهزاهج يف سانلا ٌشْككناو معلص هللا لوسر لؤن

 جرخو ةماسا جرخ  aleاولزذ ىح دعم  IEبرضق خسرف لع ةنيدملا نم

 ةركسع هب  uسانلا هيلا  Jsاورظنيل سافلاو ةماسا ماقان معلص هللا لوسر

 ى معلص هلوسر يف ضاق هللا ام

 راصتالاب معلص هللا لوسر ةيصو

 هللا لوسر نأ كلام نب بعك نب هللا دبع ينثدحو يرهزرلا لاق قانا ىبلا لأ

 هتلاقم عم ركذ ام مهرما نم ركذو Er بادعال رفغتساو يلص موي لاق معلص

 واو نوديزي سافلا Cl اري رصتالاب اوصوتسا ىيركياهلل ريا[ 1

 يلا لنسخ اههلا :EN يلا ie اوناك مهناو ديزت ال ins يلع راصنالا

paketرساتتو هيب لعدق معلص. هللا لوسر لزن مث مهتينسم نار  

a5 يد دعجو  

zuةودللا  

 ءاسذ ئم Amin ةذوهمو :Elm hr هءاسذ نم Am al عيتجاو هللا دبع لاق

 لانو هرشلي نأ دع اوعيان دع سايعلا هدنعر شيب تلي Heel 00 ا

 اولا يف اذه عنص نم لاك معلص هللا لوسر قانا اهف هردلف لاق هندلأل ساهعلا

 ون ماشأو ضرالا هذه وحن نم نوج ةاسن هب يا ةاود اذه لاق LE هلأ لوسري

 نوكت نا هللا لوسري انيشخ lan]! ss لاقف كلذ متلعف ملو لاق ةشيملا ضرا

 قي ال هب ينةذقيل لجو زع هللا ناك ام كادل لآذ نا لاقف بنجلا تاذ كو
 .- 9 «.u سد سه 3(“ 7

 هللا لوسر (mi غماصل اهناو Kane تدل aRls يع الا ىل الا ١> تدبلا يف



|]. 

er 5550نم بوق عبس يلع اوقيرف لاقف هعجو هب تنشاو معلص هللا لوسر رك  

 Zeil nit يف هاندعقأن تلا مهيلا Sg سانلا يلا ae يَ ربا

 Seel ىبا لاق تكيس ann لوقي ففط يح ءاملا 5310 مث رع تذب

 يقح هسار Gele جرخ معلص هللا لوسر ناربشب نب بويا ينثدح يرهزلا لاقو

 .aa a ملكت ام وأ ناك مكربتملا اطر سلج

 ايندلا نيب هللا هربخ هللا هابع نم اديع نا لاق مث مهيلع ةالصلا رثكان مهل

 الت رفا فوتو ركب وبا اهمهقف لاق هللا دنع ام ماقخان هدنع ام نيبو ةرخالاو

 ركب اباي لكسر دع. لاقف انءانباو انسْفنأب كيدفت ىدخ لب لاقو يكبق ديري
 by al تيباالا اهودسف هيسملا يف ةظفاللا باويالا هذه اورظنا لاق مث

 الا يوريو ماشه نبا لات + هنم اذي يدنع ةبصلا يف لدقفا ناك اًدحا del ال

 لها ضعب ىنع هللا ديع نب (ya دبع ينثدحو قاحا نبا لاق *ركب ينا باي

gl2 3 ةيموي لات .معلص هللا لوسر نأ يلعملا نب ديعس  EIS 

 ,gi Aal ةبك ,I ًاليلخ ركب ابا تذختال Aa دابعلا نم اًذختم تنك

 %53: افنوب هللا u يح

 دون

 كام ثعب ب ذاقناي ب معلص هرما

 نم ةربغو رببزلا نب ةورع نع ربدزلا نب رفغج نب دمع ينثدحو قاحتا ىبا لاق

Adel3984 اذيز نب ةماسا تغب 5 سانلا ًاطيتسا معلص هللا لوسر نا  ann, 

 Ge ةرما يف اولاق UN ناك هكر ريتا الكب ىلع كح ,auf اهصاع جرخ

Brامالغ  le Gasةلج  zaنب  Last,ىكاو هللا تمخ  Be 
swf 

 متلق دقل هتراما 5 متلق ىبل ل يرهلف Alu) En ash سافلا اهيا لاق مث لها
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Chr Funkباه  ge allaني ليت  Aueىبع نب يرعلا  Allنب طرق نب  

 برح ur ناوغس يأ تنب ةبيبح مآ يوأ نب بعل نب يدع نب حارنر نب حاهر

 بعك ىب ةرم نب بالك نب يصق نب فأنم دبع نب سمت دبع نب ةمما نبأ

erماو يول  Buنب موزخم نب رع ىب هللا دبع نب ةربغملا نب ةيمأ يأ تفب  

 نب سمت دبع نب سمق ap ةعمز تفب ةدوسو يول نب بعل نب ةرم نب ةظقي

 HE نب رماع نب لسد نب كلام er رصذ نب دو دمع

 ةرم ىب ةريص نب جم نب باير نب شح تنب بذيز عيس نهربغو تاهيوعلاو

 نزح نس ثراهملا تب ةذوهمو ةعزخ نب ml نب نادوذ نب منغ نب ربجت نبا

 ىب ةعصعص ىب رماع نب لاله ىب هللا دبع نب ةييور نب مزش re ىبا

 نالهع نب سيق نب ةغفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم

 لاله un فانتم دبع نب ومع ىنب هللا دبع نب ثراحلا نب ةمزخ تفب بنيرنو

 ةيعازخلا ىارض يا نب ثراحلا تنب ةيريوجو ةدواعم نب ةعصعص ىنب رماع نبا

 ربغ نمو * ةيبالكلا ديزي تنب ةرعو ةيدنكلا ناهنلا تنب ,Al ةيقلطصملا مث

 Bill ينب نم بطخا نب يح تنب ةيغص تايبرعلا

 ةشياع لزنم يف معلص هللا لوسر ضير
 ديبع نع يرهزلا 8سم نب دمدغ نع ةبتع نب بوقعي ينثدح قاحا نبا لاق

 هللا لوسر جرخخل تلاق معلص يبنلا جوز ةشياع نع ةبتع نب هللا دبع ىب هللا

 ايصاع رخا لجرو سايعلا نب لضفلا اهدحا lat نم نيدجر نيب يشع معلص
... dä). 3 

 تبع ثيدحلا اذه Kart هللا MAL لاق sa مهد لخد قح 1085 طحت" هسار

 "قو ع لاف ال تلق لاق رخالا لجرلا نم يردت له لاقف سايعلا نب هللا
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 ٠] هوع

 ةفموم ةارماو يلاعتو كراجت هللا لزنان هلوسرلو au هيلع امو ربعبلا تلاقف اهربعب

 en 2 معلص بلا اهسفت تيهر يتلا لاقيو ينلل اهسقن تبهو نا

 صيعم ex نب Si en رداج تذب ERBE كيرش 1 لاقبو

 اا SS ني ةماس يتب نم .ةارما ف لي. لاقيو يول نب راع

 هللا دبع 9 Sl نب ةدؤح Oh بنيز معلص هللا لوسر جوزتو * معلص

 دب ei يمست تناكو ةعصعص نب رماع نب لالش نب Sie دبع نب ورع نبا

 لوسر اهقدصاو يلالهلا وره نب ةصويق اهايا هجوز مهيلع اهتقرو مهايا اهتجرل

 ددع نب بلاطألا ىس ثراحلا نب ER دنع als تناكو مهرد ةياهبرا معلص هللا

 !ll نبورع نب مهج دنع ةديمع لبق ,CK قنم

 sanken تاق قرشم ىدحا pe ya نهب كي تلا
 "0011 ea عست نع وتو ةعرخ تنب بنيرو Ay تني

 اهب جوف اهجوزت ةيدنكلا ناهنلا تنب ةامسا 3 لخدي مل ناتنثو + ثيدحلا
u u. - 

Igel Eisاهاها يلا أهدر  BERتذاكو ةيبالكا ديزي تغب  Kanرغكي دهع  

 Isa لا-ةذ م_عاص هللا لوسر نم تذاعتسا معلص هللا لوسر JE تمدق 5

 لوسر نم تداعتسا يلا نا: لاقيو اهلها يلا 125 دللا Sale عينم معلص هللا

 معلص هللا لوسر نا Un et ip ءاهسأل re 5 ةيدنك معلص هللا

 ياهلها يلا معلص هللا لوسر اهدرذ alu الو 3 65 انا تلاقذ اهاعد

 يصق ىب يزعلا ديع نب ىسا نب دليود ثني ةدجدخ En نهخم تاهشرقلا

 ىب ةفاخ يبا ىب ركب يبا تذب ةشياعو يول نب بعدك ىب ةرم نب بالك نبا

 بلاغ ,نب يوا نب بعك ىنب ةرم نب ميت نب دعس نب بعأ ىنب ورع نب رماع
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 تاذب ناكف ثراحلا تفي ةيريوج هدعمو فلطسلل  allلجر ىلا ةيريوج عفد

 اهوبا ليقان ةنيدملا معلص هللا لوسر مدقو اهي ظافتدالا ةرماو ةعيدو راصنالا نم

 ءادغي ارض نا نب ثراحلا  ahاهب هاج يتلا لبالا يلا رظن فيقعلاب ناك اف

  olاهنم نيربعب يف بغرق  Unisيبنلا يأ مث فيقعلا باعش نم بعش

  „aleب هذص هللا لوسر لاسقف اهءادق اذهو هال ما مد اي لاقف

 نأ دهشا ثراحلا لاقف اذكو اذ' بعش يب قوقعلاب تبيغ ناذللا ناربعجلا

Aal, ثراحلا لسان هللا الا كلذ de zb ام هللاوق هللا لوسر كناو هللا الا هلا 

 نيربعيلا يلا لسراأو ةموق نم سانو هل ناتبأ هعم  ltيلا يلا لبالا عقدف امي

 تهلسان ةيريوج ةققبا هولا 13, سام  umsمثلا لوسر اهيطعو اهمالسا

 هللا لوسر لبق تناكو مهرد ةياعبرا اهقدصاو اشايأ هجوزف اهيبا يلا معلص

 لوسر اهارتشا لاقيو ماشه ىبا لاق * هللا دبع هل لاقي اهل مع نبا دنع معلص

 جوزتو * مهرد ةياهبرا اهقدصاو اهجوزتو اهقتعان سي ن نب تباث نم معلص هللأ

 ود  alllتفي يغض ضل  „amهسفنل اهاغطصا:ر ميم قم اهايس بطا نب

 , aءللا لوسر  FAR 55ام  Elaهلبق تذاكو رك اهي 56 الو مك

Gig ةنومم on هللا! لوغر جوراو *hell 91 نب عيبرلا نب ةتانك كنع 
 هدب مس 3

=> u, 

  „lo allيفأ نب يزعلا دبع ىنب مضر يا دنع هلدق تناكو مهرد ةباهبرا

 سيق  Nas erرصذ نس تكلا  erللام  er sau enرهاع  sy erيتلا اهنا لاقبو

 ين هامان 1-7

 دع يفو اهيلا تهتنا معلص ينلا ةبطخ ىرا كلذو معلص ينلل اهسفن تبضو



 [ وهز

 * لسد نب كلام ىب 2 نب دبع نب سمش دبع نب ورف نب ناركسلا

 ne بتيو معلص هلا لوسر جوزتو

 ديز دنع als تذاكو مفرد (Balz مع هللا لوسر اهقدصاو شد ىب دجأ وبا

 Sa يمغق I يلاعتو كرابت هللا لزنا اهيفف معلص هللا لوسر يلوم ةثراح ىبا

 El نب ةوفا يآ تب ähm 9 معلص ,au Jam 535 : اهكافجوز آرطو اهنم

 هللا لوسر اهقدصاو gut äh) نأ u Ede اهانإ ,ans نش اهمساو ةيموزحلا
 خي en - < - لل < و %..

 .er x ينا كفع alas تناكو ,aus ةؤكعو <, فيل كوس دح اًشارف معذلص

-u-) „Ur -.) 

 لوسر REN * ةيقرو بفغيرتو رعو ةملس هل تدلوف هللا ديع همسأو ىسالا ديع

 اهقدضاو باطخلا ني ري an اهايا هجوز باطخلا نب رع تنب ةصفح معلص هللا

 ll ةداذخ ني. سينخ دنع ,al) SIE مهرد ةياهيرأ معلص all لوس

aالدر رح نب نايفس يا تنب ةلمر اهمسأو ةيييد 1 معلص هللا لوسر  

 لوسر نع Pe اهقدصاو ةةيحلا 558 ابو صاعلا نب ديعس ني Als اهاها

 تذاكو معلص هللا لوسر Je !اهبطخ ناك يذلا وهو !Lies Aula„ معلص هللا

 an جوزتو * يدسألا شح ني هللا ديبع دنع هلهق

 تعقوف his نم فلطسالا يب اياهس يف تناك ةيعارخلا ارض يلا نب ثراخلا

 0000 6 است ظعداهبتاكت يراصتالا سامشلا ني سيق نب تياثل مهسلا يف

 وض امو تلاك كلذ نم رب ىن لل له اهل لاقف اهتباقك يف la معلص هللا

Kür as! 05اذهب انثدح اهجوزتف معن تلاقذ كجوزتاو كقباقك  rad) 

 ةورع نع ربيزلا نب رفعج نب دمع نع قادا نب دمدع نع هللا دبع نب ذايز



it 
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 نينموم ا تاهمأ معلص هللا لوسو جاوزأ ركذ

 <“ = كغ هن

 نايغس 3( ٌتنِب ةديبح  unاذ برح  imيا تدني ( er inةريغللا

03 PL ... 

 نوح ا ترا اك ةنوهمو بادو نب شعح تغب بنيرتو سيق نب ةعمز تغب

 هن سا مد هو

 يمت تذيب ةيغصو و رار يفا نب نب ثراحلا تنب ةدريوجو  unاهيف بطخا  werربع

2-7 

  air issديور , rn 8اهويا فانك = عوزت  er 00تع 0

 - ل غن دو ىو

altمعلص  sh,تذناكو ميهاربأ الا مهلك  a) Ar alısغلام  erيب لدا كلام  

= » „-4 

ur Neدر  erدمع يب فيلح ممم  In)هدأ تدلوؤ م  „a er Nsعاام  

 م هان دع

 all ىدع نب تباع نب ste دنع ةلاه يلا 5 تناكو ةلاه al تنب بنيرام

 ةشياع معلص هللا لوسر جوزتو * ةيراجو هللا دبع هل تدلوف موزخن ىب ره ىبا

 Cie يفو ةنيدملاب اهب ينبو ننس عيس ةذبا فو ةكم فقيدصلا ركب يا تفب

 اهوبا اهايا a اهريغ ار ركب معلص all لوسر و ملو رشع وأ nie عست

 معلص هللا لوسر جوؤتو * مهرد ةياهيرا معلص هللا لوسر اهقدصاو ركب وبا

 نب كلاسم 'نيرصن نيدو. دبع نب سفتلاح ب نإ لايك ااا

 نيورع نب يطا ويا لاقايواورما نب اهيل عاق ini) = BE نب لسح

rt meh Aمعلص:هللا لوسر اهةدصاو. لسح ىب كلام نجرصت نيدوةهش  

Kay)نا ركذي ثيدحلا اذه فلاخب فادعا نبا ماشه نبا لاق * مهرد  
uF - 7ل  

 دنع هليق تذاكو تقولا اذه ىف REN ضراب ىيياغ اناك بطاص ايار اظيلسب
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 يدتبا حبصا اذ هلها يلا عجر مث مهل رفغتسان ليللا فوج نم دقرغلا عيقب

Araنع رع ىب هللا دبع ينثدحو قاحصا نبا لاف * كلذ موي نم  REىنب  

 RT نب ورم ?ver هللا تيع نع ضاعلا يإ نب مكفملا وم ريججت

 اباب لاقف ليللا فوج قم معذص هللا لوسر يدعي لاق 0 هللا لوفر يلوم

0 

nn كقلطنان يعم فتلطنان ai! اذه 303 رفغتسا نا ثرمأ دق ki) u 

 فقو اذ  orيهل رباقملا لضاي مكيلع مالسلا لاق مهرهظا  ku 3ميس

A اهرخا au A aan ليللا عطقك er) st au سانلا = امم a3 

 نويازخ حبتافم كينيا دك نا ةدهبوم اواي las يع لبقا مث 5 يلوالا نم رش ةرخالا

 تاقف لاق ,ud ىف يفر EG كءدو Ss كبد تريد يذلا مث اوف ,dt ايزدلا

 و هم

 هللاو ال لاق FETT مث اههف ,Sal اهندلا ىيازمخ an ke يماو تنا ناب

22-2 

 يثدحو قادعا نبا لاق + ههوف هللا FREIE يذلا هد <, معلص هللا لوسرب !دبف

 er هللا دبع نب هللا ديبع نع (SB مل سم نب مد نع ةبتع نب بوقعي

er KaAsثلا معلص يبذلا جوز ةشواع ى £ تك اسم  dam) igنم معلص هللا  

 هللاو انا لب لاقف 5 BE, se ق اعادض دج اذار ندجوف عيقولا

 كيلع تمقذ AS تم ول كرض امو لاق مث تلاق هاسار او ةشياع اي

Sale,كيلع  Käse,110 تلكفادقاول كب ناكل هالاو تلق تلاق  a, 1١ 

 5 ماتو معلص هللا لوسر iR تلاق. كماسن gar هيف تم ييب يلا

 sl اعد د تدب ين وشو هب وعتسا < هءاسذ IE رودي وهو ا

-u.) 

 9 ءا 556 Sa ىف ضرك« ن ١ ىهتذاةسأو



 كيلي
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Jam, مهل لاقو (ib, eh ةليح ىم وأ ينيك ade معلص دلتا Jam, 

 اومنرغو er yon ro هللا (Jam يار JE ws - توطأو

idمهيديا عطقف دوق يذ ةوؤسغ نم 37 معلص هللا لوسر مهي قاف  

 ى مهتيعأ لمسو مهّلُجرا

ei 
sell Reاهازغ  JE aeيدملا ورع ويا  u 

er he pa all deتفج ف اهيلولا :ني دلاسخ تعبو  

geىلإ  dead Nكعب قاما ىبا رك ذ.ذقو بلاط. يا نب  N 

 نوكت نا يغينيف ايارسلاو ثوعبلا ةدع يف هرك ذي مل هثيدح ىف ديلولا ىبا

 م« ىنبثالثو ةعست هلوق يف ةدعلا

 ثوعبلا رخأ وهو نيطسلف ضرا يلا ديز نب Eau تعب

 Io ماشلا يلا ةدرا> A نب ةماسأ معلص هللا لوسر ثعبو فادعا ىبا لاق

 ala سانلا zei نرطسلف ضرا نم مورادلاو .هاقلبلا مون” قهفلا يحبوا نا

 Senke هللا لوسر هثعب ثعب را وشو ماشه ىبا لاق نولوالا نورجاهملا ةماسا عم

 معلص هللا لوسر kl ادت
 ىدلا دوكشب معلص هللا لوسر so Ss سانلا انهبف قاما ىبا لاق

 يف وا رغص نم ale لاهل يف هتماركو هتهر نم هب دارا ام يلا هيف هللا هضبق
1 1 > 

 يلا جرخ هنا يلركذ اهف كلذ نم ءب يدتبا ام لوا ناكف لوالا عيبر رهش لوا
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 عيلا معلص هللا لوسر بتكق !افماحرأ Labs دق كذاو مدرلا ةلصب als„ كفا

ko)ىلمحلا نيبو مهنيب  

er ia, es je een? sale Kaya 

 اد Sl 2y5 ىذا لوو ON„ موج نب صاوو EL مزج نب ةقلع تعبو

BE aموقلا ماثا يف هثعيب نا معلص هللا لوسر  Saدبع رك ذذ مهيف هراث  

 نع ابوك en ne نب رع نع ةّقلع نب ورع نب Me نع دود نب زيزعلا

 انآ, ديس hd رون ني ةقلغ معلص هللا لوسر ثعب لاذ يردخلا ديعس ينا

 ٠ ae ةفياطل ىذا تيرطلا نضعبب انك وا افتاوغ سار اغلي اذا يح مهيف

 معلص هللا لوسر باككا نم ناكو gell ةفاذح ىب هللا ديع مهيلع لهتساو

 !Ar, Pre لاق مث Es 35 فقيرطلا ضعبب ناك IN اسك ف تنكر

„Kyleمعن اولاق هوهلعف الا ءيشب مكرمأ انا افا لاق يلب اولاق ةءاطلاو عمسلا  

 ضعب ماقف لاف LEN هذه يف متياود الا يقءاطو A مكيلع مزعأ نان لاق

 كفا تنك We اوسلجا مهل لاقف اهيف نوهثار مهنا ze موقلا

 معلص هللا لوسر لاقف هيلع انمدق نا دعب معلص هللا لوسرل كلذ ركذف مكعم

 اا un ie ST EAD نب Ast ركذو ans الق ةيصعع مهنم مكرما نم

 ىاذيك فلي ملو هباككاو وه عجر

Eyeرع نلذلا ىيلجلا تق رباج» نب رك  | 

 ديع نس SEE eich نسب دمع نع هثدح uns معلا لها ضعب يثدح

sony!ةبلعث ينبو بيراك ةوزغ يف معلص هللا لوسر باصا لاق  lägeدل لاقي  
&- PX OP = I هم 
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  endاوعيجا لاقف هلها يلا معلص هلا لوسر عجرو راسا اوتسحا يفنحلا لاثأ

 نا هتصقلب رماو هيلا هب اوثعبان ماعط نم مكدنع ناك ام  ladyاهب هيلع

 ةمامن اي لسا لوقيف معلص دللا لوسر هيتابو اعقوم ةماغ نم عقي ال لعجل حاربو
  a Ksنا دمحم أي  Jaتيش ام لسف ءادفلا يرث تنك ناو مد اذ لتكت

 معلص ينلا لاق مث تكمب نا دا ءاش ام تكمف  Laneةوقلطا  Kalيقلطا اهف

 لع معلص ينلا عيابف ببقا مث هروهط سسحان رهطتف عيقبلا يا يد جرخ
 اليلق الا هنم لي ملف ماعطلا نم هب هنوتاي اوناك اب هوهاج يسما اف مالسالا

 نم نوؤسملا بدكف اريسي الا اهيالح نم بصي « ةدقللابو  SEلوسر لاقف

 هغلب نب> معلص هللا  SSف  85 GARرذاك اعم يف راسهفلا لوا لكا لجر

 , zul Klرفاكلا نا قسم انعم ين راهنلا  laيف لكاي سما ناو هاعمأ ةعبس. ين

 ناك اذا يح ارقعم يرخ هنا ينغلبف ماشه ىبا لاق * ىحاو اعم  lnةكم

  as 00700يولي ةكش  deاذف انيلع تارشعا نقث اولأقف شيرق

  uaاويرضيأ  adeمكماعطل ةماهلا يلا نوجاتست" مكنان هوعد مهنم لياق لاق

  ukينذحلا لاقف

 يبل يذلا انمو  lee ineمرحلا رهشالا يف نايفس ينا معرب

 , Shanلوسرل لآل هلا  Allهكهجو ناك دقل ملسا نيح معلص  hlهوجولا

 لا  alلثم دالبلاو نيدلا يف لاقو لا هوجولا بَحا وهو حصا  SSجرخ مث

  Väreنيد ىيدلا رهخ تعبنا ينكر ال لاقف مامن اي توبص اولاق ةكم مدق اذف

  Assمكهلا لصت ال هللاو الو  Hanمعلص هللا لوسر اهيف نذاي يح ةماهلا نم

 معلص هللا لوسر يلا اويتكف اميش ةكم ىلا اولممك نا مهعنف ةماهلا يلا جرخ مث
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ze ينسب نود ةوطخغو Lili, لياو هفب 
  2+ 0 2-2ان  .. -Usسا -

ge mil, اهتلوعب .ا-هحو اهغس iss le يم 
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Pr 

 ar ein, rl نم اهجوصف

 Ge SE zus ناورخاهقيا نم ىف دحا الا كآذ دغلب ىبح معلص هللا لوسر لاقف

 UN لكذ نم Ar اذف هدنع وهو gebt يدع ىب ربع معلص هللا لوسر لوق

 نا اللا لوسري لاقف معلص هللا لوسر عم ziel مث اهلتقف اهتيب يف اهيلع يرس

 :لوهسوه اهئامش نم يش ص له JS ze اي مهلوس هللا ترصق لاقف اهتلقق نق

 Ne ذيمود keba si. er int عجرف نازفع 1.443 عطتني ال لاقف هللا

 aa Eis aus Sana اهلو ناررم Kl ناش يف مهجوم

 نوديكف ناورم ةنبا تكلمت انا au ينب اي لاق معلص هللا لوسر دنع نم يدع

u =35«  -= 

 65 ةمطخ يب ياذ يف مالسالا زع ام لوا موهلا لكذذ نورظنت ال مث اعيهج

 م ا تعال نع وأ ناكو لسا نم مهين ءمالساب ينكتسي

 موي ساو تباث نب Bay سوا نب هللا دبعو يراقلا RER هو يدع
 تنا 05 و9 3 و

Kl CASزع اوار اذ ةمطخ ينب نم احر ناورم  E 

NEE ale 

El,توسا يلا  FBFع يرهقملا ديعس يأ نع يغلب يذلا لاا 5  

 YES يني ىم ,Is تاؤدخان معلص هللا لوسرل 3 ei لاق هذا 5,5,
90- 
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 و و مل اس

a?مج دو ناكو ةديبع يب ن< مث فوع نس  asla;هللا لوسر 3 <  lo 

 هدو 9
er Stel5 تماص ىب ا  

 .. و u. u "ب <35

 PATE a 235 نهم وقال 5

 Unis ملو لايجلا دهي Sem يف ةذيق دالوأ ن
 - 9 < خد 9 دش 9 <

 اهم يقشل مارح لالد ممهةءاج بكار مهعدصف

“u, 3 ع - na 

 كعك ا كيكو مق ددص خعلاب Gy ولف

u.» zZ S- 

 كلذ يف ةدريزملا ةماما تلاقف هلتقف ىيءاكيلا دحا وهو فوع نبأ

u سا ع نا 

 ينم ام nö BER يذلا ورجل 0 ,zyll هللا نيذ بذكت

 % سلا ربك JE wre كفع ادا a are zu فيقع كابح

 ناورم is ءاوصع لتقل يدع A ةوؤغ

 (N (€ IB نب بما m) us يو ناورم تند Kuh يمطخلا يدع نبرجع ةوزغو

 «u.» Us .. هير

 تناكو لاق هيبا نع ليضفلا نب ثراحلا ىب هللا دبع ركذخ تقفاز كفع وبا لقق
-uE 5و ..u- 

 نب ديزي هل لاقي ةمطخ ينب نم لجر تدع"  aهلهاو مالسالا بيعت تلاقف
„Ur = vo 

 بد + 2

 يواتا مةعطا  u orجحذم الو ذا نم الف

“-3 I.» -u)سس يد  

 يجحضنملا قرم sen الك سوولا لتق لعد اة

 - نو 5 مى

 ىجعرهلا لما م عطقمف ةردغ Ki 24 فكن الا



 لف
s & zeu- 39» su.3,  

 يف روعا ليدلا يب نم خبش de لخد 245 انا اذيبف افهك لخدان ليج يلا تبوأ

u- 5 - u-> 

 تلقف ركب يب نم :لأق تذا نمف ركب يب نم تلقف لجرلا نم لاقف هل ةوفغ
 وم هاما ل 2 ء يب ع

 5 و

 اني RAR ge ol الو ا تمد ام has تسل

-u.ن2 نا  
 NR a [هتوس تاعذ ا !Gas ماذ اذا يح ge معقس ي هسللل 3 تلقق

 Eu يح ءاجنلا ie مث مظعلا ,Sal < هيلع تالماحت" مث ةدجدصلا

a „U-فا  .. 

 م ?war ند نالجر اذا عيقذلا ,is 131 > u, a مث ج - رعلا

css aشيرق  en Wi500 ةنودملا يلا  : „las rn, 

 م .su و - 2 نم

BR goal, WA länقماتاو هلدقات  BER]تمدقو اطادر هذقتواث , 

 © Soll هب
 -د ين 3%

er N) Kayيلا ةدراح  N? 

„Us 

  N) Kayaيلا ةثراح نب  gerكذ ركذ  er > un all Meنع نسح

dm m هللا لور ْن م-عيلع ١ al - ناوضر يلع نب بسلا Ad bl Fr 

o. د „ehe 

 تلاق se خاو هضر بلاط نا نب يلع يلوم ةربمض هءمو ade ود ةثراح نب =

erلخاوسلا قو انهم لها نم  liesقرفف اوعيبق  

weinمهو معلص هللا لوسر جرخل  TEقرف هللا لوسرب ليقف مسهل ام لاققف  

 تاهمألا دارا ماهشه نبا لاق اعيهج الا مهوعيبت ال معلص هللا لوسر لاقف مهتيب

 © دالوالاو

KEN Er ملاعب Fam 
 .. oم ..

 يب دحا كفع يأ لثقل نيءاكيلا ددا وهر ربع نب ملاس ةوؤغو قادتنا نبا لاق
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 هلق وس 33

old ايا Ni, a4 u), كم يلا هباسكعاو يدع نسب بيم as لعد معلا لها 

 ءد 1 ...
lma>s ةكم 1.205 يد lan يراصتالا ردع نب plan ame تعبو برد ىبا 

S - - - ©. 

  ri Inaند  lasمت جدا  > ALM Tr A, ms MS3انا „ ورجل

  2 6 u - uنع نه -

 انيلصو تيملاب اذغط , airمهتينذاب اوسلج اوشعت اذا موقلا نا ورع لاقف

- os u. 
 ناهفس ابا ديرذ انجرخ مث انهلصو تيبلاب انفطخ .رع لاقف هللا ءاش نا الك لاقف

s - u- 

  lie eaهللاو ةوما نب ورع لاقف ينفرعف ةكم
 .. دو 0 0

Ja> يف اذدععا يح دنشن ün,d لل حلا يحاصل تلقذ رشل الا اهمدق نا 

 هو ع هن  u.. 5ها

.. uü.- 35 

 ءيف انقبف , Lat Aافنود اهاذيضرف ةراج  Liشيرق نم لجر ادغ امحجبصا
S 20-2 us .هل  

 اذذخان انب حاص اذار نا تلقف ENG ندعو انيشغف اهيلع يلخو هل اسرف دوقب

 هيدت لع. هيرضان هولا جرخان ناهغس ينال هتددعا دق zen يعفو لاق انلتقف 5

eeةكس لها  zusقاكم لحدا:  la,نوحتشي سانلا  

 ملو هقاكس تاف توملا هيلغو ةهما نب ورع لاه كيرض نم اولاقفا تقدر راو وو

LK IE Soءاجنلا انيسما ا ييحاضا تلقف مولان  Kl inنم  IK 

 مهدحا لاقف يدع نب بيبخ ةفوج نوسرحب مهر سرا لاب اذررف ةنيدملا ديرث

all,هبشا ةليللاك تيار ام  Fakeةنيدملاب هنا الول ةيما نب ورم  ZAورع وه  

 هءارو اوجرخو ادش اجرخو اهلهتحان اههلع دش ةيَشملا يذلح اف لا# ةهمأ با

Ga gieمف مهنع هللا هَبيَقذ فرجلا يف ةبشخلاب يمرف جاي لهسم طه  

 لغاش Gb هيلع يعقتف كربعي نات يقح ءاجنلا يبحاصل تلقر لاف هيلع اوردقي
 _.  5ع h -- 36 5 سا سان ع
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  ll ie 3 sel eeمث  ausواهي 1 1

er sl معاذ فوع ىباي اذكه ل ضف مث Nam : ee 7 عياصأ عيرأ ءذلخ ١ 

Amis طع يلصر هللا نمش هيلا معقدف ءاوللا هيلا عندي نا الالب رما م فرعأو 

 لاك مث  ale adeارزُعأ فوع  Unzeدا 1 قل اولئاقفادألا لميس يف 000

 قات * مكيف هيبن ةربسو هللا دهع !ذهف اديلو اولتثقت الو الث الو اوردغت الو

  Osىبا لاغ ءاوللاا فوع نب ىجرلا  ieدكت 0

 رحبلا فيس يلا حاربلا نبا ةديبع ينأ ةوزف

 0000 ١ تماصلا نياةدابع نب ديلولا نب ةدامع ينثدحو .قاحصا نبا لاك

 مهيلع رججلا فيس يلا ER معلص هللا لوسر ثعب JE تماصلا نب ةدابع هدج
-ür =-د 3-  

 iR 01 راص < al;) go لع مر نم ,el اردد a حارج ا er) SAALE وبا

ze = >يل ..  

 ,a as dan ىع رع تصنف لات انئيب اموه اهعسقف لاق

 re ردجلا نم باد انل دللا جرخا a اف

 اهعضوف اهعالضا نم Lab انريمأ Daily املك باو انس يح ةلهل نيرشع اهيلع

 .BE eli خر مسجا هيلع لمخ Line ربعب 0 رما مث هقيرط ىلع

 gu Al زوار JE انمدق اهف لاو هسار تسم امو اهتحح“ نم جرنخ لات هيلع

 ي هللأ هولكق مر 5 لاقف اهايا اناا نم كلذ يف انعفص ئى ...ll اهرجخ ةانرمخأ

 Be تايعس يا لاتقل يرمضلاا ةهما نب ورع تعب

 ءايلوسو au هللا وسر ثوعب نم Slel نبا ركذي مل امو ماشه ىبا لاف
 تال

 ىنم هب er ند يةدح 3 مقاس هللا am, air; en ةودما نب ورم ثعب



 هدا

geile diيف ايعيرشع ةثالثب ليالا لكت نم ملص هللا لوسو  Seh Ho 

 وى يلها ىلا

 ا ا
al are ea uنم الجر تعمس لات حابر  

 HS نم ةماعلا لاسرا نع باطخلا نب رع up هللا Age لاسي ةرصبلا: لها

 تنك ملعب لآذ ىع.هللا ءاش نا كريخاس ءللا نيع لاقف لا متعا اذا لجرلا

 ناهتعو رو ركب ودا «دجسم يف معلص هللا لوسر باككا نم طهر ةرشغ رشاع

 ناهلا نب ةفيذ>و ليج ىب ذاعمو دوعسم ىنباو فوع نب نورلا ديعو $

zn Lil, gl Dane zalsمسخ راضتالا ىم' يتق 51 ذا:معلص هللا لوسر  

deٌلَصَفا نيدموملا يا هلا لوسري.لاقق سلج مش معلص هنأ لوس  JEمهْتَسِحا  

leeمل ادادعتسا مهتسحاو تول ازكذ مهلك لاق سيكا نيا  

 معلص هللا لوسر انيلع ليقار EN تكس مث :سايكالا كيلوا هب لزني نا لجق

 ESSEN لاصخ ir er ا

 عاجرالاو نوعاطلا مهيف رهظ الا اهي اونلعي تح طق موق ىف ةشحافلا رهظت مل هنا

 AST الا نازيملاو لاهكملا اوصقني ملو اوضَم نيذلا مهفالسا يف نكت مل لا

 اوعنم الا مهلاوما نم ةئاكزلا اوعنمب ملو ناطلسلا ٍروجو ةّئوملا ,ERS ىرنسلاب

 الا هلوسر دهعو هللا ته اوضَقَت امو اررطم ام مياهبلا الولف هامسلا َقِمرظَعْلا

 = مل امو مهيديا يف ناك اسم ضعب كان مشربغ قم م مهيلع اطلس

„gelرما مث * مهنيب مهساب هللا لعج الا دالا لزنا اهف اوريصتو هللا باتكي  

 نم ةماهب متعا دقو حبصان اهيلا هثعب ةيرسل زهجتي نا فوع نب (wer دبع
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 نم ميظع br يف ,de نب سمق وا سيق نب ةءانر هل لاقي Elke نب مشج

 < EL عمجب نا ديري ةباغلاب هعم نمو هموقب لزن يح مشج يب
 معلص هللا لوسر ناعدق لاق فرشو مشج يف مسا اذ ىراكو معلص هللا وسر

 ٍرِمَكب هذم اوذات يح لجرلا اذه يلا نا ناس نيس ا قلن ناعم

neاًبراش انل مدقو لاق  us5 اندحا اهيلع لمح  FELL AN, 

 اوغليت لات مث ثداك امو تلقتسا يح مهيدياب اهغلخ نم لاجرلا هيد يتح

 Be اذل حل فويبشلاو Mill قم انحاقس ,Uns انجرك لات اهوهقتعاو يلع

 ale كرماو il ق تنمك ل6 نسهتلا بورغ عم ةيشيش رضاحلا نم اًبيْزَق

UKيف  ebموقلا رضاح نم ير  SAU,دق ٍناّمعمس  Sfتددشو  

 وا موقلا رع رظتنن SAT انا هللاوف لاق يم ,ad\ اريكف ركسعلا ةيحاث يف
 23.0, خب ... 5 5

 ناك دقو ءاشعلا ةمخ تبهذ < ليللا انيشغ دقو لاق lud مهنم بيصت نا

 .ماقف لاق هيلع اوفوخ“ يح مهيلع اطيان دليلا كلذ يف حرس هق عار مهل

 ىعبتال هللار لاق مث هقنع ين هلعج+ل هفيس ذخان سيق نب ةعازر كلذ مهبداص
 هم 9 — <

 نجع بهذت ال هللاو مدعم 6 رغذ (a لاقف رش a,lol دقلو اذه ا-ةيعار رثا

„Ur - uU. 

 دحا ينعيتي ال 0 لاق كعم نحذف اولاق انا الا بهذي ال ,all لاق كيفكذ

 2و دن م - =

 < ىف «ةعضوف 517 ak a II لاق 20 < ;er لاق 3

 ام لكي كدنع كدنع هيف: نم dell الا ناك ام ةللاوق لاق مكر تاس

 اليا انقتساو لاق مهلاوما نم مهعم فخ امو مهءنياو مهءاسن نم هيلع اوردق

 يم هلجنا هسارب تيجو لاق معلص هللا لؤسر يلا اهب Luk ةربثك ,IE ةوظع
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ae aسلج  rl aa aةلاقلل مل لا# مث ةتلقت مث ذالاب  

 يذلاو هئظفْلَف تام يح lg الا ةماثج نب he ثكم ام هللاوف لاقت لاق يتلا

 ضرالا هتظفلق هل ارداع مث ضرالا هتظفلف هل اوهام مث ضرالا هديب نسحلا سفذ
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dam) Et le we Eis,عقيل ايلا نو معلص هللا  er sel, Je.لوالد وهو  

Er „> - „ar m. =£94  

 تثيراول ,änog se Y al < < يذ لك يلا يدا ىق هللا Go ساخلا اهيا

Se -ü > 3e-0  
 هيلعف هيلاوم ربغ يلوت وأ aa يدا نمو رجلا رهاعللو شارغلل كلولاو

 !en لاق ء الدعم الو ie هل هللا OE: ال ىنمعوجا سافلاو ةكروالملاو هللا ةذعل

e\= g) er all Nas Was, Slلور 5  rs > rk alةدرعي  

re 35 =  

 ,Ei ىب> لاقو 5 ةفرع لكو هيلع وه يذلا La فقوملا اذه لاق

> 

 ,se zul ردع 1 مث Br ةفلدؤملا ,x فقوملا اذه 0 ةدجيص حزق

5.0- 

al 0-3, a lo all ل Jam) يضقف za ينم 0 ردكملا اذه لاق 

  u) w = 2ل .. = ..

=>. 

Ss,ياه دعي جب م مل معلص هللا لوسر نا  

.Z 30- 

er zu Je,يلا ثلا  ws!نبطساف  

 er ةنيذملاب ماقاف معلص هللا لوسر لفق مث قاحا ىبا لاق
2 28 = s 

er er N) er Kl مههلع رمأو al يلا اقعد En دع برضو ارفغصو 

zes ىبطساطق ضرا ئم مورادلاو ءاقلملا مود" لمخلا en 1 a Sy. 
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edle 1نايعشو يداعب ىب  * Lg an elدع ملك  

 هنوهركت اذحا مكشرف طوي ال نا نهيلع ملك اًكح مكيلع ىهلو U مكءاست

 ولا رمآك نذل هق هللا ناذ نعش حران ةنيبص ةشحافي نيا 000

yesنقر ىهللف ىبهتنا. نان حرجم ربغ ايرض نهوبرضتو عجاضملا يف  

 Che ال ٍناوع مكدنع el اربخ ءاسنلاب اوصوتساو فورعملاب نوتوسكو

 ,UK نهجورف متللكتساو هللا ةئاماب نشوعذدا اعا مكناو امينش نهسفتال

 متمصتعا نا ام مكيف تكرت دقو ٌتْعْلِب دق يناف يلوق سانلا اهيا اولقعاف هللا

Me Kal ISAباعك  Kan ill.سانلا اهنا *ةيبتب  Inaلوقا  

 نم همال لحب الف ةوخا hl ناو مسال خا he لك نا نملعت ةولقعاو

 تغلب له مهللا مكسفنا نملظت الف هذم سفن بيط ge) هاطعا ام الا ههخا

 نبا لاق + كهنشا مهللا معلص هللا لوسر لاقف معن مهللا اولاق سانلا نا يل ركذف

a Seنب يمحب  Arهيبا نعرببزلا نب هللا دمع نب  slasناك لاق  

 ةيما نب ةعيبر ةفرعب وهو م-علص هللا لوسر لوقد سانلا يف خرصي يذلا لجرلا

 لوقي هللا لوسر نا سانلا اهيا اي لق معلص هللا لوسر هل لوقي لاق فلخ ىبا

 نا مهل لق لوقيف مارحلا رهشلا نولوقيف مهل هلوقيف اذه ره يأ نورت لص

 اذه مكرهش anal مكبر اوُقلت نا يلا مكلاوماو مكءامد مكيلع مرح دن هللا

 لاق اذه دلب يا نوردت له لوقي هللا لوسر نا سانلا اهيا اي لق لوقي مث

 مكيلع مرح دق سا نا مهل لق لوقيف لاق مارحلا دلبلا نولوقيف لاف هب خرصيف
 اهيا اي لق لوقي مث اذه a مكبر اوقلت نا يلا مكلاوماو مكدامد
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 , uهي 2 و .- نو

 5 مو و

 هذا هللاوف ايلع اوكتشت ال سانلا اهيا لوقي هةعوسف ul انيمف 00 هللا
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 مدس( را

en = 3 0 al لوهسر غدطخ 

 ب

sl, هللا دمك er ls اهي Mi N öl las il بطخو مه ER rede, 

 ىماع دعي مكاقلا ال ىلعل 5 ل. 35 95 :ةوعوبلا ساتلا اهيا 6 مث هيلع
> 9 

 يأ ىلا a. er ih er نا سانلا اهيا ادبا a اذهب اذه
v2 IEد  

„Esu- 5 

= Ge يلا اهدوهلف sie تقاك 6 تل دقو 50 PR 

 يضق نوؤلظت الو نولظت ال PR {POS س سور u a عوضوم ابر لك ناو اههلع
 ” -a 5 » S - 2 و

 8 sk - لك 2 5a هلك عوضوم باطملا دمع en سابع اير AN ايو <( as هللا

2 

 هلحت ur a er Anus) en! 6 a مكءامد لوا و عوضوم ةباضامجلا

Su. > K- 

 هامذ نم ةب = ام لواوهف en هنلتقف ER يتب ىف اعضر km 56, بلطملا

 rn دق ناطيشلا نان سانلا اهيا دعب اما * ةيلهاجلا

 مكلاعا نم نورقح" ام هب يضر دقف لذ يوس اهف عطي نا هنللو NT هذه

a, Actاورغك نيذلا هب لضي رألا يف ةدايز ديسنلا نأ سانلا اهيا مكنيد عب  

 هللا مرح ام اوكف هللا رح ام ide Re هذول

 تاومسلا هللا قلخ موي ةتديهك رادتسا نق ناسؤلا ناو هللا لحا ام اومرحكو

 ةيلاونم ةثالث مرح ةعبرا اهنم ارهش رشع UST هللا دنع روهشلا ةدع ناو ضرالا,
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 w - رد —— # د

 ae يف معلص هللا لوسر el ze Ali ين ءضر ىلع ةاناوم

 هللا لوسر تذب ةمطان IE لخدف مرحا دقو ةكم هيقلف نارجت يلا هضر ايلع
u83-- vü- سلا سعد 

 اذرما تلاز all لوسر <, 6 د لاق تادمهتو تاد ن5 اهدجوف معلص

 نم غرف الف معلص هللا لوسر at مث لاق ناك ir 02 معلص هللا لوسر

 \< ال ,<J ثيبلاب Abs فلطنا معلص هللا لوسر هل لاق هرقس نع رهخلا

Kae! دج $ لحاف عجرا لاقف تللها اك تالها نا هللا لوسرب لاق lei 

 اب لهأ ينا مهللا تمرحا نرح> تلق ينا هللا لوسري لاك  Jelكديعو كيبن هب

 كيسين  nsنما كم قدي لاق  ssهللا لوسر كرش ال لاق  boىف

Sy رو يدل zu lid > معلص ةلئا لومي: zu auf ارحا دع َتْيَنو هيده 

 ديع ىب هللا ديع نب ىمحب ينثدحو قاحصا نبا لاق + امنع يدهلا معلص هللا

Je لبقا امل لاق ةناكر نب ديزي ىب ةساط ىب ديزي نع ةردق يلا نب نجلا 

 هللا ىلص.هللا ٌلوسر يقلي ىهلا نم در  Dany ageهللا لوسر يلا لجكت ةكمي

 فلختساو معلص  JEلجرلا كلذ دين هباصعا نم الجر هعم نيذلا هدنج

 هشيج اذد اًذف مضر ىلع عم ناك يذلا ملا ن هال موقلا نم لجر لك ي كف

 جرمخ  ASمهيلع اذان  Mallاوليضتبل موقلا توسك لات اذه ام ككيو لاق

 يلص هللا لوسر يلا هب يهتنت نا.لبق عزنا لكيو لاق سانلا يف اومدق اذا هب

LE شوجلا رهظاو لاق رجلا ىف اهدوف سانلا نم LI EEE لاق Any هيلع al 

uلاف + مهب عفص  er?!قاع  er alll Aus srدمع  te er are)مزه  

 ينا دنع تناكو بعك تدب Wr zig نم ردع نب ب»عآ نب مح نب ناهلس نع
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 < عادولا
yeah يعمل zes" ةدعقلا وذ معلص هللا لوسر JE لغد Li Gel ىبا لاق 

 ينتدخخ قا_د#ا نبا لاق * ها رناهجلاب سانلا  aeهوبا نع مسالا

 يلا معلص هللا لوسر جرخ تلاق معلص يذلا جوز ةشياع نع دمد# نب مساقلا

 ايا ةذيدملا لع لهتسان ماشه ىبا لاق * ةدعقلا يذ نم ىبقب لاهل سيخ جحلا

 لاقيو يدعاسلا ناجح  elمل  zuدبع ينثدخ قاحتا نبا لاق * يرافغلا

 الإ سانلا رك ذي الورك ذيءال تلاق اهضر ةشياع نع هوبا نع مساقلا نب نجرلا

hä يدهلاب au معلص هللا لوسر قاس دقو قرسب ناك اذا يح صحلا 

  WEIرا .نعاقلا دوما ناقل  Beرج  aleكذ تضحو

PROBEN" تدسفن Ir ةشياع اي لا ام gs يكبا اذاو يع لددف موهلا 

SE ىلوقت ال لاقف رفسلا اذه يف اذه يماع مكعم جرا مل يا تددول هللاوو 

  00 Kbلوسر لخدو تلاق تيجلاب ىيفوطت ال كذا الا جالا يدضقي ام لك

 دعم يده ال ناك نم لك ْلَخ ةكم معلص هالا , Joفاست  iurند ناك اظن

 هللا لوسر حبذ اولاق اذه ام تلقف يهب يف حرطف ربثك رقب مكب تيرا ركتلا

nahe هللا لوسرب a كعب ةبضملا Al تناك اذا يحرقبلا هءاسن نع معلص 

5 at يلا قر ناكم Bee Er نر رب ينا نب نوحرلا يع ينا عم 

 ينثتدحو قاد#ا ىبا لاق  Uنع رسم نب هللا دمع نع رع نب هذلا دبع يلوم

u يو -UU- -Ur 

Kainاف انلق ةرعب نالحب نا هءاسن معلص هللا لوسر رما امل تلاق رع تنب  

 تا 0-3. و نب و ن - ن 3

Isisلد 5 وأ هللا لوس 3  L_ixsيح كا 2 تدعل تددها نا لاق  Bo: Se 3 ge 2 
© 2 220+ 
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 ىلا تاقحصلا ,JE allg ةدارما ثعب نق معلص هللا لوسر ناكر قادكا u لاق
 تن اء

 يلا ةريغبلا نب ةيسأ يفإ ني رجانملا ثعبف نادلبلا قم مالشالا ا

 يراصنالا ةضايب ينب اتا ديبل نب ala ثعبو اهب وهو يسفعلا هيلع zu هاعتص
reسا( سس  

 يب يتعو اهتاقدصو 0 ىلع متاح er & se تثعبو اجد اق ددص يلعو تومرضح يلا

 ةلظنح يب تاقدص ذك (يويزبلا ماشه ىبا لاق) ردو نب كلام ثعبو كسا
 د

Sysيد خ35 ص  uaدع  gar ndناقربزلا ثعمف  erةيداذ دع مدبب  

 رعب يمرضحلا ن ب ءالعلا ثعي دق ناكو ةيحان FE مصانع ar سمقو ا-جهذم

 م سس ان نم بن -

Er ya!لها يلا هضر بلاط يبا نب يلع  ao PER slمدقبو  

surه مهتيزجع  

 ;ichulisel معلص هللا لوسر يلا 2سم! ناقل

 لوسر ةالوسم نم معلص هللا لوسر يلا بتك دق < un iur ناك دقو

 كعم رسدإلا يف 2, دق نان دعب اما كيلع ءاقنن دللا لوسر Net يلا هللا

 مس دقو دوج يف اشيرق < ضرالا غصذ شيرقلو ضرالا فصن انل ناو

 ةالس نع مجملا نم نبش ينثدخغ قاحتا ىبا لاف * باتللا اذهب هل نالوسر هيلع

en!دوعسم نب ميت  RENهيبأ نع  warsلاق  ERلوب معلص هللا لوسر  

 ىرا الول هللاو اما لاقف لاق اك لوقن الاق اهنا نالوقت اف هباتك ادرق نبح اهبل

 ىهيحرلا نونرلا AN مسي. ةؤيسم يلا بتنك مث اكقادعا تيري 3199 ١ لالا

deلس قاتلا  AUTةؤيسم- ىلا:  ASTنم لع مالشلا  Se la Gag! zul 

 ىرشع ةنسرخأ يف كلذو * ىبقتلل ةبقاعلاو هدامع نم هاد نم اهثروو هلل ضرالا نان
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 0 انوع
 ب هم

 مهل اههذاع نوءردو اهفذالع نواكاي ةامولا 1,51, ةالصلا اوماقا 199 اهطاشوو

 عر و

 كلام كلذ ين لاقف ماصنالاو نورجاهملا مهدهاشو هتوسر مامذو هللا دهع كلذ

Le ىبأ 

 < - - ..0غل <

also, le eh EB 

» m.) 

 aa بحال يف 12118

 ود

 هديفحلا فهلا رم اند رع

 اجدلا ةمخ يف هللا 0 2
 se و دو

Unدج  

 ةرسج Se ردا 55 x يلع

5-7 

Alsرذاوص يم يلا تاصقارلا بب كيري  But,ددرف 0 نم  

 هند ]75 5

 gs شرعلا يذ دنع نم يا Jam) EEE las all لوسر 0

= 25 > 2 3 

A. «m? FAR | Je zu Lel>, 5,3 xs|5 نم تاج اي 

 نو و م نع شاص عل 2000

 0 مقيملا = ne ee هداج فرعلا بلاط ام اذا ىطعاو

u.3 vs. 34  

öüs © w 

Ö- vo. 

rarدوسالاو 10100 يب 3 ةماهلاب  erيددح ءاعذصي يسنعلا بعأ  Ady 

١ u. 

 يأ نع راسي نب ناهولس هيخا وأ ماسي نب ءاطع نع طوسق نب هللا ديع ىبا

 u- - وده و و هو

 ١ 3 و 23 0 3م . و

 ندراوس يار 5 g تيارو اهتوسنا مد ردقلا (alu تيار as نا سائلا اهيأ لوقي

u. su - - 302 - 5 ,5  

 ىنولا بدحاص (BARS نيذف dab اراطق اممدخنف اىمهركف بهذ ىم

 نمو 33 ١1

al,لاق هب ةماهلا  er!ينتدحو قاد  er a: umنم  ED Ep g!لاق خذا  

Pk Mus نوثالث جرح > Zel.u)) موقت ا Jet, معلص هللا لودهسر un 

 م 2

5 a يدي 



 ويس

 ناهولزتف ءالجرلا ةرَخ
;cb= 0 333 5 

 x RAR كفو مودق

 هةر نأ م < اهي معلص all لوسر دع نادع 33, مدقو is we‚ لاق

 مدق لاق قر قاما ىبا رع soll zu, un هللا يع نم وري نع
 = -o 7 و

 هللا لوعسر Wil; al كلام ىنب نب ةريعو ناقش كاما ىف ماوضو = 55 2

 .. - 5 ومع
 ,Jay EPERN Intel تاريخا RS مهيلعو كومت ّىم ةءجرم معلص

eeنب كلامو ا ةيرهملا دع  beلوقيو موقلاب نازجع رد 5 1  

 ب ب - u نع 3100 و ءنم

\Pa>1نادع  > Must, Kuىبملاعلا يف اهل سوأ  AI 

 هن ع نع و ند 3.

 اناطا اهل .لاظبألا اهئمو بضهلا اهلدت
 »خت <

 فيرلا دا pe Kal رخالا لاقو

on: 

 Vo د هم

PR 

Al ls تاهطقف فيرهلاو فيصلا SS A 

 مث ديجي يراك ب لا للا  Sbلك نم. نادم نم ةهصن هللا لوسر ام

 جاوذ صلق دع كوتا دابو رضاح  ie shakeال سالسالا  BASEهللا يف

  Pierن م مال  SEهع يراها ديكلاو دوسلا بها ركاشو 5 ايو فراخ

 تاهلالا اوةرانو لوسولا , lasام ضقني ال مهد هع  a abiيرج امو

 ميحرلا نهرلا هللا مسب هيف اًباتك معلص هللا لوسر مهل بتكف علي روفعيلا

  TRRRRTهلا لور دي  SIEبضهلا بانج لهاو فراخ , Snعم.لمرلا

 اهعارف مهل نا ل مدوق نم معم مسا نمو طن نب كلام راعشملا يذ اهدفاو
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rl عوشالاو el ةالصلاب ya, 

na, = I 5 me zart ER, el ليع > 

BEL sl, ليللا لوأ ASt Aa le رخوت ال لهللا. 

  WR 01ايف  ichدنع  ll Nنا روب ; Salمئاغملا نم =

  aلعمر تك اموت  u u eeرا و

  lautديالا نلارشع لك قو رشعلا فصن برغل كس انه قعو  de BEم

a نيثالث لك ىفو ER “و Mg عيرأ نيرشع 

 عذب ١ نو عج  Ar Nا ا  giيتلا هالا ةضررف

wer!5 داصلا 2 نبدعموذأ مد  er?1-3 رسب وهذ ارب داأز  du rt allaنم  

١ : ua 
 Let مالسالا نيدب نادو ه«سغذ نم اصلاخ امالسأ قتارصذ وأ يدوهي

s)مهل م لغم  EINENوأ 0006 دع 2 58 نمو مه م لغم  al Feمَ 5  

 zu د - نع “<

 يد : is Ssع  gm, ir. al) Ksكذ عفبم نمو  N Er a3هلوسرلو

..- 33 

Nةعابر  erيماذجلا ددز  

„Ur 
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 يمادجلا ديز <er ieh, zra لعق ايد 2533 Ri er au ل لوهعر جي دع مدقو

2 0 

eيذضاق ييمضلا  Janمالا  ER a del, UNE preغل باكو  

 باقل اذه مهدرلا !er هللا مس ءداقل ىف ةهموق يا An erh all لوسر

Ei »u-- »£ - 

Re لخد ىم ED ماع &cıa 5 ىلا ahrs gl A) en &:,) al Saw) Am > 
5 

.. © 

 (zo .ىعع :(Eu يزحو al يبوح - 8 ل23 ,ئ Sy, ‚ste ah يلا مهظوعدي
en - 
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-u. ‚uهن  

 مهلا مز> نب ورع rl„ هللا لوسر ثعب

u = 

a all Jam) er erم-هيلا تعب 5  AR,نب ور مهدفو يل بد 5  Br 

IRومن -  

is aهدا دهع  sg! Ausهللا مسي ةرمأ 343 3,  erذه مهدرلا ! 

Sams alt or zigىنوذلا اهيا اب  er IRهوقعلاب  Eeeنم  N Ne 

1 75 38 

 5b aß ةرمأ يف هللا ,Ser ةرمأ ىلا يلا Rs > > er ورجل هللا لوسر

 3 39 2 سد

u 9 5 - =». - - 

 مهل يذلاب سانلا ريذجو رهاط وهو الا ناسنذا نارقلا سمب الف سافلا يهنيو
 هك ن 2 7 053 « 9

 3 و 3 و 2 3.59

 حجلاو ريكالا جحلا رجالا ,ze a هللا رما امو TR Alm at ملاعم

 PR | الا ريغص ددا او بوث يف ١ Zul Ber Ö سانلا يهتف ةرجلا فرامل

u. هو ..u 

  aيثي “ Je PERهيلث  55 einيتعب  a>), ws g nsهجرغب يضخي

 و ||  PRف  Feرعش د صقعي , 5 d alساخذلا كبد 6 اذا ىهخيو

 هللا يلا مهاوعد نكيلو رياشعلاو ليابقلا يلا هاعدلا نع صه , ronكيرش ال

 هللا يلا عدي مل ىف هل , Lesيح فيسلاب اوفطقولف رياشعلاو ليابقلا يلا
 - ود "2

 رمايو ها كبرش ال هدحو هللا يلا مغاوعد نوكي  UNمههوجو هوضولا غابساب
5 

u.2و  

 هللا مهرما اك مهسوورب ,Semi نببعكلا يلا مهلجراو فقفارملا يلا مهيدياو
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 , «835معلص هللا لوسر يلا دلاخ ليقات + هتاكربو هللا ةجرو كيلع مالسلاو

00١ 1 Kali ىذا al rum gar بعك نب ثراملا يؤ Ay ةعم لمقاو 

= lad, يدايؤلا دارق en هللا aus, a er كسدزدو نادملا ديع ىبأ 

 معلص هللا لوسر طع. اومدق اف يايضلا هللا ديع ىب ىرهو يناذقلا هللا ديع

 وفب ءالوه هللا لوسري لبق دنهلا لاجر مهناك نيذلا موقلا ءالوه نم لاق مهارف

 اوفقو الف بعك ىب ثراحلا  Eكذا دهشن اولاقو هيلع اوس معلص هللا لوسر

 لوسرل  altهللا الا هلا ال نا دهششا اذاو معلص هللا لوسر لاق هللا الا هلا ال هذاو

 اومدقتسا اورجز اذا نيذلا مستنا معلص هللا لودر لاق مش هللا لوسر يناو

 مهنم هعجاري لق اوتكسف  Anlرش ىحأ مهنم هعجاري مق ةيناثلا اهداعا مث

 ديع نب ديزي لاقف ةعبارلا اهداعا مث دحا مهنم هعجاري ملف ةئلاثلا اهداعا

 لاف رارم عبرا اهلاق اوم دقتسا اورجز اذا نيذلا نس هللا لوسري معت نادفلا

ER 107 het مكتأا لا بتكي مل اذلاخ نا ول معلص هللا لوس 

  RRنادملا دمع نب ديزي لاقف مكمادقا تح“  Sur I all, eiالو

  Lanىف لاق اًدلاخ  arلاق هللا لوسري كب اناده يذلا هللا اندج اولا

 مي معلص هللا لوسر لاق مث متقدص  girlنوهلغت  Kb 3اولاق ةيلهاجلا يف

 بلغت انك اولات ملكتات نم نويلغت متنك دق ىلب لات اذحا بلغت ىكذ مل

a ir ار ادا دجت الو Si الو حم انك انا هللا لوِسْرَم USt نم 

 , zuمعلص للا لوسر  Nا لو ب نايك عك

 دعب اوثكمب ملف ةدعقلا يذ ردص يف وأ لاوّش نم ةيقد يف مهموق يلا ثراحلا ينب
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 si مبل ناو ماهنم لهقان اوباجتسا نان اشلث مهلتاقي نا لجق مالسالا يلا

 ee نابكرلا ثعبف مهيلع مدق يح دلاخ جرخخ مهلتاقف

 اهبف اولاحندو :ساقلا مسام A SEEN WR :سانلا: اهيا :ولوايو كلسالاب لأ ىلا

 San معلص PER IR هللا باتتكو مالسالا ale als„ مهيف ماقان هيلا اوعد

 ىب ىلا بتك. مث اولتاقي ملو اودؤسا مه نا معلص دلل لوسو a ناك

 نم هللا لور ai A عيدرلا نوسرلا هللا مسوي معلم هللا: لوس ايلا ديلوأل

„Olliهتاكربو هللا ةوحرو هللا لوسري .كيلع مالسلا .تيلولا  GEكيلا دهسا  

 ,sl كنان كيلع هللا Ko„ هللا لوسري دعي اما وه الإ هلا ال يذلا هللا

 مهوعدا ناو مايا ةثالث مهلتاقأ 5 مهيأ اذا A بعك»ىنب ثراخلا يب

 = هللا بانكو مالسالا ملاعم مهتم مهنم تلبق ul نان مالسالا يلا

 ةثالث مالسالا يلا مهتوعدحف ميل تمدق يناو مهتلتاق اوذسي مل ناو ههجن

 اوقست اوهسا ثراخلا ينب اي اًتاجار مهمف تثعيونمعلصا all لو. 0 ١ مايا

 مهاهثأر هب هللا مهرما ام مهرماو مهرهظا نب ميقم اذاو اولتاقي ماو اوطسان

Leهنع هللا مهاهت  «shit,مالسالا ملام  ill Fin,ىلا َبتكي يح معلص  

Jam)هللا  Klee Rudi,ىلا لوسر هيلا بتكف « هتاكربو هللا ةوحرو:هللا لوسري  

 N ىب تلاع ىلا هللا لوسر :ينلا تمد .نم مهحرلا (zul هللا مسي مهل

edنان دعب اما وه الا هلا ال يذلا كيلا هللا حرا نان كيلع  USنوءاج  

 اوباجاو مهلتاقت نا ليق اوؤسا دق بعك ىب ثراحلا يني ناجم“ لكسر عم

 هللا دبع ادم ناو هللا الا هلا ال نا اودهشو مالسالا نم هيلا مهتوعد ام يلا
 ب بنو ن ن#

 .Sr ليهقيلو 4, مهرذاو مهرشوف der all „las لق نأ دلوسرو
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 2 د

 يماذجلا 97° er ةورق مالسا

 هللأ لومسر يلا قاقتلا مث يماذجلا ةرفافلا نب ورع نب EINE ثعبو Slel ىبا لاق

  -uvE Prهاند 2 2

 هم الساب الوهعر معلص , lass x, a) sadىراكو  en" Ale 84,3نم دع

  .3 33هه

u. 

SE amu ين لاقف مهدنع ةوسيخ هرذخا يد هوبلط همالسا نم كلذ 
 عن و = ن نم وع -

0 ce u 

  Seىرا كمم#و يأر 55 8 داس لاخلا د  Asناكبا دقو

 = = م يل أ اى نب د

let yىبعلا  u RN? 

 -6. SE f „Gr و

gut Bi ال را طسو يذا iu ادا TE all, 

-Ü = U. )م > 

 نين

Dreمكاخا كنت تكف  esناكم ىفرعتل عي  

 سل <«

ER il, en a? 

 Ye فلك يرفع دل لاقي مهل هم دعب هدلصل مر تعاون

ee ale 
at عهج ام لجا San دقلو 

 لحاورلا يدحا قوق يرفع ءام ىلع اهليلح 5 18 يا له الا

 ur  اهمأ لحفلا بردو مل ةقاذ يلع

 NE a RA نبا يرعزلا معزف

 ليغ ناكل يول ige abet غلب

 ى يلاعت هللا هوحري ءاملا كلذ JE هةوبلصو هقذع اوررض مث

 N كلا : كي دلع“ بع نب: ثرالا يب مالسا

 a u رهش يف ديلولا نب دلا+> معلص هللا لوسر et لاق

 - 2 ن

 مفوع دب نأ ةرماو ناركب rn ثراحلا ينب يلا رشع ةذس يلوالا يداهج وا
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 _- :  usدو

2 3 z ur + 

 نأن دعب اما اهغار الا نيلقني الف ليج .„ ذاعم  geالا هلا ال نأ

 دوو ه«ديع 3, هللا ١ تالسا كنا ينثدح دق يواهرلا ةرم ىب 54 نا
-.u Da GC» 

EEE u 5 a dr 0 هلال Pen 
  ug-و تاو 5 نس ِ

 لهال  aiيف اما , ser 6ىباسملا ءارقذ دع اهب ( amd! erاكلام ناو

 - ... .uسد ن-  Imيو

tl نم مكهلا تلسرا دق يناو اربخ هب مكرماو بيغلا ظفحو ربخلا غلب 05 
5 2 057 [9 £ 

Alle مههلا روظخم sh = et: ra; مهاطع يلوأو مهيد يلواو يلها 

Isar = - د Ja» 

“> 
 لاق ! Sl grينةدحو  na g) er all Ausلوسر 3 تدح هنا  aiمعلص

 . unنس سد نهد
Lil, . الو ردو zu الو را لاق مث 34)) Das, aa Yäles ثعبد ند 

  E einلغا نم موق  Glan UTال نا ةداهش ريق قلل حاقغم ام
 سل عن

la ما نهلا مدق اذا يد ذاعم جرنخ لاف هل كيرش ال ran, هللا الا هلا 
 بع

  aلوسر  allام هلا لور بداص 5 كتلاقف ىلا لهأ نم ةارما هذتان معلص

-wEr [75 £ 3 

ga; ie te مدقت ال ةارملا نا كو لاق اهيلع ةارملا جوز فقح 
 كي بس 5 - نع نع

 لوسر بداص خيو ىندل هللاو تلاق تعطتسا ام هقح ءادا يف كسفن يدهجان

  Dr. uU. 3 7 jم <

 بعثنت هتدجوذ هيلا تعجر ول كو لاق جوؤلا فح ام ملعتل كنا هللا

 32 ن2 نب

 يدقح تبدا ام ديبهذت يد لاذ تصصمف ان اق ءاردخم

121 
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NW us نب is Rip الك دمع نب ll يلا ينلا هللا لوسر det نم 

ST نا غالذ دعب اما ناذو رفاعمو ىبعر 53 لمق ناعتلا يلاو 

TE مالوسر افب عقو دق هنان دعب اما وه الا هلا ال يذلا 

 امير 24 .متلسرا؛ام علم ةنيحلاب انهقلن  RSملكتقو مكمالساب انايناو

 هلوسرو هللا م ابا 1 ءادعب مكاده دق هللا ناو ىبكارشملا 52-0

 امو ةيفصر لوسرلا مهسو هللا سن منئاغملا نم متيطعاو ةاكزلا متوتأو ةالصلا

a تكس اك رع راقعلا نم ةقدصلا نم قنموملا اك بتك 
 دع -. بن و 0. م

 ىبدالذ يو حوحل ER ىبعيرالا لالا g ls رتعلا (tra برغلا يكس 1م لعو

 5 نم سه 5 52-2

 وأ 2 050 ل د ىرتالك لك فو ةرغب رقبلا نم قعمرا لك قو ناتاش

 ال 3 ىلا هللا ةضيرف: اهتاو ءاش اه دحر Aal منغلا نم نيعبرا لك ينو ةعذج

 ذعر هعشاو كذ x > ER وهف pe داز ند ةقدصلا يف نبذموملا يلع

 ام هبيبطعو مهل اه 3( endet ن< al: N زرع ,nie „ib همالسأ

w » 3 

 ىم a5 نارصت وا يدوهي نم Auf نم هناو هلوسر ةمذو هللا ةمذ ,al مهيلع

 ال هذان «ةيئارصن وا هتيدوهي ذك ناك نمو مهيلع ام هيلعو مهل ام هل ىينموملا
3.3 

 ةوق نم فاو ا نبع وارح يأ < ا'ركذ م اح x دع ةيزجلا هيلعو اهذع ذرد

 هلوسر ةمذو هللا 3 نان هللا لوسر يلا لكذ :a u Br ةضرع وأ رفاعملا
& 325 3 

 Ju) rer) In all لوعسر نان دعو ا م1 * هداوسرلو aN ودع ذاق 71 ندد

 م

 ددمعو ,Re er Al = مهد م 5 كل :Fi a‚ نا 0 يذ .ةعمز يلا

An ze, 8 er Se, Pr er RA دا ur كلامو دز er all 
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 نايشرجلا هيلا ماقف ركش هلا دالب ياي معلص هللا لوسر لاق ذارصعلا ;an ةيشع
 -- 5 تهدد SG < 9 ه

 ها لاقف شرج لها هيعسي كذكو رشك ها ,U ليج اندالبب هللا لوسرو الاقف
 0-3« هس ل د خب ست ..

 Sir هللا يدب نا لاق هللا لوسري هذاش اذ الا ركش هنكو رشكب سهل
ur = 

 لوسر نأ اكحو امل لاقذ ناقع يلا وأ ركب ينا يلا نالجرلا سلجل لاق نالا

RL .u- re33 و -2 ن ع و  
 وعدي نا هالاسذ معلص هللا لوسر يلا اموقف 5 اكل نيل نالا معلص هللا

u. =» => ar 

 اجرخل مهذع عقرا مهللا لاقف كلذ دالاسف هولا اماقف اكموق نع عقري نا هللا

 مهباصا مود اوجيصأ امهموق !ذجوف اهيموق يلا نيعجار معلص هللا لوسر دفع نم

 ةءاسلا ينو لاق ام معلص هللا لوسز هيف لاق يذلا موهلا يف هللا تيع نب دوم
 سس 5 3 (ن

 همم 23 .. 55 < هم

 تناكو دزالا نم لجر ةوزغلا SI; s لاقف تت دا ساذلا ,zu sle نو 5

 مارحلا رهشلا يف نودعي اوناكو ةيلهاجلا ين دزالا نم بيصت معد

 2 قيقا اهيقو [NER اهيف ةبياح ريغ انوزغ ام ige اه
 وود 2 ن هدانا هاند - 217

 (a اهل تغاس حق gan عهجو و عب 3 ]م انيتا يتح

us 01 - > 

 و دو

 ودل هل

 هب 3 3

 ىبعر يذ بيق ,zig ال ME نب مهعذو الك دبع نب ثراحلا مهمالساب

 - 2 تا - .. و -ايز - -

. 6©8. 

 ميحرلا !u هللا مسب معلص هللا لوسر مهيلا بتكف هلهاو كرشلا مهتقراغمو
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 دق ارم Kr رفاشم a 6 دوسأ ملدا 1 نال كك هعم R ورجل

TIERتاق عت  esرازخاو لاول لك.  prركب يف ثراحلا هعبت مث  

 ةزلح نب ثراحلا لاقو باصا ناك امو هتارما ذكقنتساو هلتقف id لياو نبا
 us 3 و

 يملا دنه نب ورع وهو رذنملا نب ورهل يركشيلا

 و = 3 نو .ss 5. ب

 (A لاكت ال ذا اهرك ,خنملاب ناسغ بر كاذدقاو

dus! =. _ gl Stel 5?لتق  aut Is, s\_,I RTةدوصق ف  a18,  

KARLلاقيو عطقلا نم تركذ ام هءاصقتسا نم ينعتم اا 5,58 27 لوطا  

 من شد ند و هل

uF - 30 333.3 

 sale هللا دبع يب 370 0

ER =لوسر ا = ىم 5-0 8  aut20453 نم ملسا نم - 3 معلص  

asl= at .ا <“  a5 a”نجلا ل !بامق م كرشلا لضإ نم ديلي م  

 en و5

 يو 52

 اهولخدف ori اهيلا ت توض دقو نولا ليايق نم لياجق اهبو ل ةذيدم

 اوعنتماو رهش نم اهيرق اهيف Anal مهيلا نيل سملا ريس اوعمس < مهعم

 ai هل لاقي مهل لبد يلا ناك اذا يد الفات مهنع عجر هنأ مث هنم اههف

bsو لها  alهوكردا اذا يد هيلط ىف اوجرخخ امزهنم مهن 5 اما  

 ني «-- 5 2

 ge مهنم ىنبلحر اومعي شرج لقا ن 6 دقو اكيد Ne مهلتقف م galz فطع



om 
 2 د ur “- مكن يب -

Ps! هر كأم lm اراج Is ye IE a las, 

  eeردقر ثبح نم ءالومملا

 يةديبع 3( ut هاوق !es er„ لاق

3 ze En نسي Gray مودق 

 ةدنك دفو يف سمق نب ثعشالا معلص هللا لوسر دع مدقو Sl نبا لاق

 2 uns نيذا-# يف معلص هللا لوسر دع مدق هذا باهش نبا يوهزلا يذحخ

 ,aus مهمهج اولجر دف هدجسم معلص هللا لوسر JE اولخدف ةدنك

 لاع معلض هللا لوني "لين اولسحأ ان ريرلاب ach هةر ال ا
0.05 

 *هوقلاق اهنم هوقّشف لاق مكقانعا يفر يرحلا اذه اف لاق يَلَي اولاق laden ملا

 x en! >, Er x ونبي ند هللا لوسر-يب سيق نب ثعشالا هل لاق مث

 ىيع ني سانبعلا بسنلا läge اوبسات ,Ib حفلت هللا لو ا ا

Basar wähleسايعلا ناكواشيراخلا  lo) Ampsانش اذأ اناكف ىيرتبات  

 نا كلذو لكذب ناري رارملا لكا وذب نحن الاق اه م المسف برعلا ضعب يف
aaنب رصنلا ونبأ نحال مهل الاف مق اكول ايدك  ESيفتن الو انما اوققَت ال  

glال هللاو ةدنك رشعم اي متغرق له سيق نب تعشالا لاقف اتيبا  zulالجر  

 لق نم رارملا لكأ دلو نم ثعنشالا ماشه ىبا لاق + ىبناغ هتبرض الا اهلوقي

 un eg نب ةدواعم en رع نب در# نب ثراسحلا رارملا لكأو ءاسفلا

 رارملا لكأ zo اهناو ةدفك لاقبو So or ةيوامم ىب عترم ar روث نب ةيواعم

 اخ مذغف wer Sal ناكو مهيلع ياسغا يناسغلا ةلومهلا wir نال

24 2 

 AT در “ur a 3 اولا ةار el Saul 5-6 um„ نوع xl سافا م { يبس نوف
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ande eeكلذ ين برك يدعم ىب ورع لاقذ يدار كرتو ينفلاخ لاقو  
 وعن

 u يداي 75 عاعنص يذ موي كترمأ

Bee sl UL; amهلع  

 CHEN ” ET , ER a تجرح

un 

RR ter len Anke us.  ;lis 

 نو 2 -

 <wa هدام an يوهنلاك ةضاغم ياع

5 7 z = u. 20 =3- 

sQus3 ارياوع ن Be ينثم ei! درت 

-r ع 

 son) 334-3 ER تيقملا يةوقأل ولق

 ه5 -

 a ىئاربلا A اًثينش قالت
u, ان > „u 9 و 

 ع لضة عمت ةوهجت GC رو قا نوقلا ي و.م1 همي

or - ل د هن يب - I 

  3,4 slهد_ص_ةقوق مرض دف

u عنب - 2 ل 3 -0- 

  Sie nn sub. 2-4هدرد

> 

 ةديبع وبأ تدشزأ ماشه نبا لاق

 (إ : -- 58

ua, اذهب آرصأ ءاعفص يذ en yet 

> - 

 عءدمتتو هيتات ,an sl كترما

- 22 

en a Ile رع رمت SA re, 

> vo 

0.3 

 يدعم نب ورك = مغذص هللا لوسر يفوت U Sr نب ةورف مهملعو بيز
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VAL" BRETT ERBE كانو مقل BR 

ee بلغت نان هاوقو اهنم تدب لوا ماشه ىبا لاق 

  Bleiحوا  ineلاق ةدنك كولمل اًيراغم معلص هللا لوسر يلا كيسم

lad; قرع لجرلا ناخ لجرلاك تضرعا ii كولم كرير ü 

klasseاهقرق ىرسحو  

 اهءانث zung) اهلضاوف وجرا ةديبع وبا يدشنا ماشه ىبا لاق

 Load معلص هللا لوسر هل لاق معلص هللا لوسر يلا يهنذا الف Stel يا لاق

 اذ نم هللا لوسري لاق مدرلا موي هكموق بداصا ام كءاس له ةورف اي ينغلب

 هللا لوسر هل لاقف كلذ ةوسي ال مدرلا موي يسوق باصا ام م لا

 دع معلص يبنلا هلهتساو اريخ الا مالسالا يف ككسوق دزي مل.لكذ نا اما معلص

 ةقدصلا JE يصاعلا نب ديعس نب Al معم ثعبو اهلك and ا

 ى معلص هللا لوسر نوت يح هدالب ىف نعم ناكف

 5 يندب نم سانأ ين برأ يدعم نب ورمع 2

 مسان ديبز يب نم سانا يف برك يدعم نب ورع معلص هللا لوسر JE مدقو

 هللا لوسر رما مهيلا يهتتا:نبخ يدارملا حوشكم.ىنب سيقل لاق نق ءزظ نآكو

 هل لاقي شيرق نم الجر نا انفل ركذ دقو كموق ديس كنا سيق اي معلص

 اك ناف abe 1 يح هيلا: انب .فلطنان ين هنا لوقو Aus جرخ لق دم

wىنل هذاف لوقي ذك  Lieكلذ ربغ ناك ناو ءانعبتا هانيقل اذا كيلع  U 

adeقاف  u ac Ki Sc aaدع مدق يقح برآ يدعم نب ورع بكرف  
 هسا ءاتت 3 20013
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  Al ugمث ةصقلا رخإ يلا اًرارض !ددجسم اوذضع" ىيذلاو لاق مث مهتروت
 ةصق ناك مذ ةذجلا مهل ناب مهلاوءاو مهسففا نينموملا نم يرفشا هللا نا لاق

 ا  LE SE Leمزين يمست ةءارب تفاكوإ *ةروسلار خا

 ةرثعيملا ه>بو معلص هللا لودر  Cab LAويارس نم  GLENكويت تناكو

 ىراقبلا ميف دنع a ا
١ a. 

u.ايدو  

 ناسح نب نهرلا ديع ai يورتو ماشه ىبا لاق 57 ماهأ ين م
  2 0دو .= <

la > An وع Aa Bi ارشعمو اردفت دا اف Sa rm)! 

 قَد * - ردو

 لو - 2« ur نع

a, BAERدعا هبا  Br,يف كي م  aleلعد  
su. 

 لعتشم nl ya ER برض دلل gr بعشلا يف ee و

 اوت الو اوما انف دايجلا قع“ ur AL ويا 0 ا

 ;ZI ضيبلا اهيلع لوسرلا عم مهليخب اهوساح ةريشعلا او
 Yan نوما اناهن يصح ليحلاب es ala موو

A,هللاو هلل مشودع اههف اويلط  eyeاول مَ ام  

 ,Ja بذاسالا اه ذؤسولا ص“ مله زاك را دا ةرزنو
343. 

ei Euرولا مهلعب اهيت مل م اول !ادج  reاولهت ذأ  

z var 8 

 لا برشملا نوذ ,SA Wa ودعلا انقرخ علابقلا ةيؤسغو
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ne نم ضيفت مهتيعاو ur هيلع ملتجا اسم دجا ال تلق مهلمجكل كونا 

NE ليعسلا |ه:1.لا معا * نوفلكبلا مهو نوقفني ام اودجب الاء انوج 

 مهيومل# لع. هللا عيطو فلاوخلا عم اونوكي ناب اوضر ةاينغا مهو كقونذاتسي

 مهفلح ركذ مث هاسنلا فلاوخلاو * نوؤعي ال مهن  ulللقف مهراؤتعاو

 مش ىنيقسافلا موقلا ىع يضرب ال هللا نان مهنع اوضرت نان هلوق يلا مهنع اوضرعا

 نمو بارعالا ركذ  Elمهفم  BRلوسرب  Allمو لاقذ ىبةموملابو معلص

 وا ةقدص نم يأ قفني ام خضتي نم بارعالا  ERSصيرتيو امرغم هلأ ليبس ين

 ضصالخالا لها بارعالا ركذ مد * مولع عيمس هللاو ءوسلا ةرياد مويلع رياودلا مكب

 ( Saنمود نم بارعالا نمو لاقذ مهنم  Alكذني ام ذخخيو رخالا موهلاو

 نم ىنبلوإلا نبقياشلا.ركذ مث مهل ةبرق اهنا الا لوسرلا تاولصو هللا دنع تايرق

el هناك نسج gel ee hen, مهلَصَفو راصتالاو نيرجاهملا 

 مهل نيعباتلا مهب ; gluslمكوح نمو لاق م3 هذع اوضرو مهنح هللا يضر لاقف

 نعل ةتافنلا كغ .اردرص ةفيدملا لها نمو نوقفافم باوعالا نه ( Beةزيغ

 يغلب اهف نيقرم هللا مهدعو يذلا دما مهي قع  esهيف مه اع

 مهبلذع مث ةيسح ريغ رع ك5 ئم مهيلع لخدي امو مالسالا رصا نيم 3

 بلذعلا 5 اهنلا اوراص اذا يقلل  „allديلا 5 ىذلا  UN deادا

N Fl رخاو انحلاض الع اوطلخ  مهيوثذي اوقوتعا نورخار JE مث ده هيف 

 لاق مث ميحر روفغ هللا نا مهيلع بوتي نإ  Duمهرهطت ةةدص مهلاوما نم

 مهبذعي اما هللا رمال نوجرم نورخاو لاق مث ةصقلا رخا يلا اهب مهيكزتو
 -E-«E ست د
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“ 4 5 = = 
el)اليلق اوكسصضيلف نوهقفي اوناك ول ارح دشا منهج مان لق  NK,اريثك  

 نع يرهزلا يثددو قاحما نبا لاق +مهدالواو مهلاوما كبجعت.الو هلوق يلا

 رى تدع

 اق طق يلصتا هللا لوسرب تلق ةردص يف &3 )< 58 ةالصلا ديرب هيلع

 عماذأ ,a as = 135 Jill 155. م52 15 6 5 د هللا Mur هللا

Jansاي لاق ترثكا اذا &= مسيتي معلض هللا  # pxتريخ دق نا يع  

 درا ar ed ل نا مهل هم RR A يل ليق دق توتا

 مث لات * تدزل هل رفغ نيعبسلا لك تدز نا ينا معا ولق مهل هالا رفعي ىلق

 لاق هذم Ep يد هردق د ماق يح ans يشمو معلص هللا لوسر هيلع يلص

Cuايس الا ناك ام هالاوف معا دلوسرو ةذلاو مع هللا لوسر دعم قدرجو يل  

 BOCH EP EHER ثمل اهتم جيس لع لصت الو ناقيالا ناتاه تلزن يتح

 sony معلص هللا لوسر يلص اف * نوقسان مهو اوتامو هلوسرو all اورفك مهنا

 Ey تلؤنا اذاو لات مث SET ىبا لاق + يلاعت هللا هضيق يد lie يلع

 يقأ نبا ناكو مهفم لوطلا ولوا كنذاتسا دلوسر عم اودهاجو all اونمل نا

 اونسا نيذلاو لوسرلا نك لاق مث +هنم هركذو هيلع كلذ. هللا ينف دكهاوا ىم

 ءاجو نودفملا مه كياراو تاربخلا مهل كيهلواو مهسفنا, مهلاوماب اودهاج دعم

 وعنا يلا هلوسرو.هللا اوبذك يذلا دعقو مهل ىذومل بارعالا يم نوراتعملا

 نب AM a ss مهفم ٍرافغ يأب نم ارغن ينغلب اهبف نورذعملا ناكو * ةصقلا
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Ego! يب وحا تباث نب ةعيدو ةلاقملا هذه لاق يذلا ناكو ةفياط بذعت مّكنم 

 نبا  Aيذلا ناكو فوع نب وره .يب نم  deربج نب نشكت يغلب اوف هنع

  REينب فيلح  SE, Abeمث * عمس ام ضعب مهنم ركنا هنأ  Billنم

 مهيلع ظلغاو ىنيقفانملاو مافللا دهاج ينلا اهيا اي هلوق يلا يهتنا يح مهتفص

 ريصملا سهبو منهج مهاوأمو  all Slاورغك و رفكلا ةلك اولا دقلو اولاق ام

 مهمالسأ دعي  U 1,85ازال 0 ةلوطرم هللا مهاتعا نا آلا اون امو اولاني مل

a كح لا يذلا ناكو *ربضن الو يلو نم هلوق لإ 

Als, 1 كندا ame ns هل لاقي هرجع يف ناك لجر هيلع اهعقرف تماص 

 مق © يعلو اهب هتبوت تنسحو عزفو بات نارقلا مهيف لؤن اج اهلات ام هِللاب

well نم if, نقدصتل هلضف نم اناتا نيل all دضاع ئم مهنمو لاق 

Ge ur I ريغت ني بعمر بطاح ىب ةيلعث مهنم هللا نفاع يذلا ناكو 

 نوذلاو تاقدصلا يف نيغموملا نم نوعوطملا نوزؤلب ىيذلا لاق مث * فوع ىب وره

 مهدهج الأ نودحب ال  yaمهنم  „erناكو مهلا باذع مهلو مهنم هللا

 ! Sesselدمع تاقدصلا يف !( eoنالجعلا يني اخا يدع نب مصاعو فوع نب

 معلص هللا لوسر نأ كلذو , CEنب نجرلا دبع ماقف اهيلع ضحو ةقدصلا يف
 قدصتف يدع ىب مصاع ماتو مهرد فالا ةعبراب قدصتف فوع  Elaنم قسو

 وخا لوقعوبا هده قدصت يذلا ناكو كيرلا الا اذه ام اولاتو اهرزجلف رمت

en قاهقرئا رع ىم عاصي قا فيلا ىب 

  eمهضعب لوق ركذ مث + ليقع يأ عاص نع  warstمعلص هللا لوسر رما نيح

 وحلا ةدش دع كومت يلا ريسلاب رماو داهجلاب  aداليلا  ESال ارلاكر 00
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 هدنج هيلع اودسفيف هعم اوجرخب نأ مهب (aha هللا مهطيقن مهسوق يف اناوشا

 مههف مهفرشل هيلا مهنوعدي اهف ةءاطو مهل البحت لها 7 < ىف ناكو

 لبق نم ةنتغلا اوغتبا حقل ,ALLEN ميلع هللاو مهل ىروعامس مكيقر لاقق

 كرما Le اوريو كبادكا Lie اولْذَكَيَل ياروصالا لآ اوهلقو Sans نا

 EIN يل نذيا لوقو نم مهنمو.نوغراك مشو هللا رما رهظو كا يح

 ER شرع Er dw يمس اهف لكذ لاق يذلا ناكو اوطقس ةنتغلا يف الأ

Abeوا هلوق يلا ةصقلا تناك مث * مورلا داهج يلا معلص هللا لوسر هاعد ىبح  

 كزهي نم مهنمو Se مهو هيلا FR I وأ تاراغم ud نودجت

 يأ نوطغسي مه اذا ige اوطعي ملل ناو اوضر اهنم اوطعا نان تاكدضلا 4
ER) telمهاضبو  „ba9 مهايحل  RTلاقف اهلها د يف نى تاذدصلا  

 باترلا فو مهبولق ةفلوملاو اهيلع .نرلماعلار نوكاسملاو ER تافدصلا !6]

 مث * ميكح مهلع ,all هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس ىو نمراغلاو

voii „esيذلا نوذوب نيذلا مهنمو لاقف معلص يبنلا مفاذاو  osوه  

 Enke„ اونما نيذلل ةوحبو نينمولل نمووو Ally نموي ملكك رج نذا لق نذا

 امهف ةلاقملا لك لوقي يذلا ناكف مدهلا باذع مهل هللا لوسر نوذوه نيذلاو

 هيا 5, ةيالا هذه تازن هيفو فوع نس ورع يب وا ثراخلا*نب لقت يفعل
 2 ء- 5 ٠ هع #213

 يا ملك ربخ نذا kr هقدص اديش هّثدح نم نذا دمك امنا لوقو ناك
١ F „eo. ir B>ü.3 < 9  

0 7 

 ضوخع انك اما نلوقيل مهنئاس ىبلو لاق مث * ىبنموم اوناك نا ةوضريإ نأ
)4+ 

 ةغياط ge‚ يفعي نا هلوق يلا ن (aim متل ةلومعرو ءهتاياو هللابا ل5 بعطنو

117 
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 ةعبرا اهنم ضرالاو تاووسلا قلخ  Erىنويذ اوذظت الف ميوقلا ىيدلا كلذ

 يا مكسفنا  Yaكرشلا لها لعق اك يا امارح اهلالح الو الالح اهمارح

TERN en رغللا ف ةدايز نوعنصي اوناك يذلا ءيسنلا نان 

 ملح ا رخو أ  DRمهل نيز هللا مرح ام اولحيف هللا مرد ام ةدع

 نم اهيف ناك امو كويت ركذ مث + نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللاو مهلاعا وس

  JEمعلص هللا لوسر مهاعد نيح مورلا رع نم اومظعا امو اهنع ىيؤسملا

 داهجلا نم هيلا اوعد ام يلا اوعد < ىبتفانملا نم قفا نم ٌفافنر مهداهج يلا

 اذا مآل ام اوذما نيذلا اهيا اي لاقف مالسالا يف مهثادحا نم مهيلع ينام مث

 مكيذعي هلوق يلا ةصقلا مث ضرالا يلا متلقاثا هللا ليبس يف اورفنا مسك ليق

 عجردا ذأ هللا هرصن نقف هورصنت الا هلوق يلا مكربغ اموق لدبتسبو اهلا اياذع

 ناك ول قاغنلا لها ركذي هيبنل لات مث «راغلا ين اه ذا ىبذثا يناث اورفك يذلا

All; نوفلحبسو ةقشلا مهيلع تدعي نككو كوعبتال !اذصات ارفسو اهيرق اًضرع 

 مهنا يا نوبذاكل مهنا معي ءللاو مهسفنا نوللهي مكعم انجرخل انعطتسا ول

Nass اوقدص نيذلا لآ نيبتي يح مهل تنذا مل كنع هللا افع نوعيطتسي 

 الا مكرداز ام مكيف اوجرخ ول هلوق يلا نييذاكلا  Sysمكنوغبي مكلالخ اوعضرالو

 اوعضوا ماشه نبا لا# * مهل نوعامس مكيفو ةنتغلا  „TEد اوراس 11021

 ل18 يشملا نم عرسا ريسلا نم برض عاضيالا  gaالاب 001١)

  x: weافاد دخلا يبا جرش راضي لدملا دحولا كداطصو
 لاق + هل ةديصق ىف تيبلا اذهو  Neيوذ نم ءةونذاتسا

 ,NE سهق نب دجلاو لولس ىبا al نب هللا تيع sei ينغلب اهف فرشلا 00 د١ د هع 0
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  - 9دن = و 2

 يأرخالا موهلاو هللاي نما نم هللا دجاسم رهو اهنا لاقف انهم لضنا ىدا الق

 تسيل مكترا# نا  Eنم اهقدب اهرع نم يا هللا دجاسم رعي اهاو لذ

 كيلوان الا هللا الا شذ مالو ةاكزلا ياو ةالصلا ماقاو رخالا موهلاو هللاب نمأ

 اراك  usكيلوا  elنودتهملا  sit utلاق مث

 دجسملا ةراعو جاملا ةاقس متاعجا  ar ehدفاجو رخالا موهلاو هللاب نما

 ' امو نونح ركذ يلا يهتنا يح ةدصقلا مث * دللا دنع نووتسي ال هللا ليبس

 لاق مث مها ذاك" دعي رصد ىم هللا لؤذا اضو مهردع نك مهيلودو هيف تاك

nz ناو اذه مهماع دعب مارلا ددسملا اودرتي الق ia نوكرشملا اهنا 

 دم د ف - 5 = 0- 9 دا .&%

les 

meh liفقفارملا ىم اهيف  JEمتغخ ناو هللا  Eleنس هللا: مكهنفي فوسف  

 ال نيذلا اولتاق ميكح مهلع هللا نا هللا ءاش نا كذربغ هجو نم يا هلضق

 نود نوةيدب الو هلوسرو هللا مرد ام نومرك الو وخالا موهلابو Ally نونمو#

Allاوطعي يت> باتآلا اوتوا نيذلا نم  ilيفذ يأ نورغاص مهو دي نع  

 SEN رمأب geiz عطق اهب هللا مهضوعف قاوسالا عطق نم ne اه ضوعاذه

 aid اهب ىيباتكلا لها ركذ مث * ةيزجلا نم باتكلا لها قاذعا نم مهاطعاام

 ناجشرلاو رامدالا نم اربثك نا هلوق يلا يهتنا قد هبلع ةيرفلاو ولا ندم

Kolallz yläll Sat zulبهذا نؤوفكي نيذلاو هللا ليبس نهنئردصرو  

 امو ميسا رآذ مث * ميلا باذعب PETE هللا لبمس يف اهنوقفني الو ةضغلاو

 ne نم هللا ْموَح ام لحب ناك اس هيضنلاو بف: Side وعلا كَ
- 

oe 2 
e 2, 

 موو هللا باتل hg „ur WANN De روهشلا ءذه نا لاقف اهنم هللا لدا 5

 هم

Pour. 



 انفو

 ae di, ser ءلص All زوسر دنع a) SE a نافرع

 دهع ال مث مهدالبو مهتما لا رقي لك حرا يبق 5 :er نم رهشا ةءورا

 يلا هل وهف حم يلا دهع معلص هللا لوسر دفع هل ناك SI الأ ةمذ الو كرشا

 er lei لطي ماو كرشم ماعلا لذ دعب سحب قف متم

 لهأ ىم ناك نهف ةءارب نم اذه ناكف قاحتا ىبا لاق + معلص هللا لوسر ىلع

 مث قادوا ىبا لاق + سل لَحألا gi! za ا ماعلا دهعلا لها ىم كرشلا

zulمعلص هاوسر هللا  aleكرشلا لها  geنمو صاخلا تهعلا لعا نم ضقذ  

 ودعي نأ الأ الجا مهل برض يتلا رهشالا ةعيرالا دعب ماعلا دهعلا لها قم ناك

 رحاب 1,9, مهناها اوثكن WIE نولتاقت الا لاقف هءاذعي لمقيف مهنم داع اههذ

RERمهتوشتا ةرم لوا مكداخب  aنا اجا  ee 

 فشدو مهيلع مكرصنيو 4, مكيدياب هللا مهبذعي مهولتا# نيئموم

 نم دع كلذ دعب نم يا هللا بوتيو مهبولق ظيغ بهذيو نينموم موق رودص

 مكنم اودشقاج نيذلا هللا ملعب امو اوكرتت نأ متجسح ما ميكد مهاع Ally ةاشي

 * نولهعت اعريمج All, its ىنموملا الو هاوسر الو هللا نود نم 0 ملو

 Es; \s3 يأ جلي نم وثو جالو اي 0 is ‚is ىبأ لاق

 TER er مل لوقي لخدي يا كا مس ىف ليلا صلي يح هللا باقك يو

 SIE نورهظي :نوقفافملا عنصو ام وست et en a خدود قم

 رعاشلا لاق مكعم اذا اولأق reihe RR ىنيذلل
en34  

 © بوم رجع محملا كيلا ale is das دق ,Sl ملعأو

 تربلا اذه 185 جالا اق ميلا لما انا شيرق لوق ركذ مث قادا ىبأ لاف
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 ادهج EI fü ua ANNE ىم 1 الف
£ 

 هيقفلا حدجالا ني قررسس il 50 نادميلا كلاس نيرعاتجألا ل00

ins Le uكو انيلا رغب نضر وبادر واتت يل  

 مهبولق ياتو مهشاوقاي مكنوضري * ممذ اهعيجو هل تاهبا ةثالث ين تيبلا اذهو

 ام ءاس مهنا ةليبس ىع اردصق اليلق انِغ هللا تاياي:اووتشا نوقسان مظركاو

 دق يحا نودقعمللا مه كيلواو ةمذ الو الا نموم يف نويقرب ال or اوثاك

 لصفنو نيدلا يف مكناوخاف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقاو اوبات نان * مكيلع اودتعا

 ىب دايع نب مذكح نب ميكح يقدحو قالا لبا لاا + نوعي قلل تايآلا

 هللا لوسر لك ةءارب تلزف امل لات هنا دضر ىلع نب دمج رفعج Gl نع فيتح

 ya ايدل ويقال نيالا مهقيل فيدصلا ركيايف ةيفيتورالا ل ب

Ahىلع امد مث يب لها نم لجر الا يع فدويال لاقف ركو  

 سانلا يف ,SU ةءاري رحص نم ةصقلا a جرخا ls a بلاط ىلا نبا

 كرشم ماعلا دعب صحب الو رفاك ةنجلا لخدي ال هذا يتب اوعقجا اذا ركفلا موي

 يلا هل وهف دهع معلص هللا لوسر دنع هلا ناك نمو نايرع Anl نوعي الو

 يت> هايضعلا معلص هللا لوسر ةقان JE هضر بلاط يفا نب لع جرا * هدم

 لاقف ومام ماربملا لاق فيرطلاب ركب وبا هار الف قيدصلا ركب ابا كردا

lade sk auةنسلا لكت ين كاذذا برعلاو صحلا سافلل ركب وبا  

 EN موي ناك اذا يح ةيلهاجلا ين اهيلع اوذاك يتلا جدلا نم مهلزافم 5

erاهيا لاقذ معلص دللا لوسر هب هرما يذلاب سانلا يف 53 بلاط يبا نب  

I u 7كت ةنت ١.11 



 وزن

 يرجعم ربغ مكنا اوجعاف متبلوت نار مآل ربخ وهف متبت نان ةجلا هذه دعي

 يا نيكرشملا نم متدهاع ىنيذلا الا مبلا باذعب اورفك ىيذلا رشبو هللا

 ادحا مكيلع اورهاظو ملو We ماكوصقني » مث a yzsı يلا ضخ نهعلا

 نم ا روهشالا طلستا اذاف ىرقتملا بحب هللا نا مهتم يلا مهدهع مهبلا اوتاف

 ,Ass, ddr ثبح نبكرشأالا اولققاف لجأ مهل برض يلا ةءيرالا ينعي

 اولخ ةاؤلا اوتاو ةالصلا اوماقاو اوبات ناق a 1 مهل اودعقاو مهورصحأو

 CP يذلا ءالوه نم يا ىبركرشملا نم ذحا نار ميحر موغغ هللا نأ مهلييس

 ال موق مهناب كلذ هنمام هغلبا مث هللا مالك عمسي فيد هرجاف كراجتسا مولتقي

 ماعلا [EN EI لع متناو مش اوناك نيذلا ىكرشأل نوكي فيك لاق مث + نوطعي

 (Ay دلو هللا oe Age مارحلا رهشلا 5 4, ةمرحلا يف مهوفبخت' الو مك ذبح الأ

 اوناك نيذلا ركب يد نم ليابق قر مارحلا دجسملا دنع متدهاع ىيذلا الا

 هللا لوسر نبب تذاك يتلا ةدملا يلا ةيبيدحلا موي مهدهعو شيرق دقع يف اولخح

 ركوب يب نم ليدلا يثير شبرق نم ندا اذه الا اهضقذ Ka„ ملف شديرق ىبدو

 ضقن نكي مل نا دهعلا ll, va„ مهدهعو شيرق دقع يف اولخد اونا ىيذلا

 a نأ مهلااوهقتسان ملك اوماقتسا اف ةتدم اركب يب قم

 RETOUR ةهع ال نيذلا. نيكرشملا يا مكيلع اورهظي نار فيك لاق مث

 لاق ld لالا eis dt * %5 مكيف اوهقري ال ماعلا كرشلا لها

 مهم نب ورث نب يس ينب دحا ره ني سوأ
s.5 17 5 S--o. 2 

 فرشلاو الالا مهيف كلامو ةيقرم لالاو كلام وذب الول
& 

 هل ١ع 33

 رعءاشلا لاف لالا ,aa هل ةديدصصق يف ثيجلا 1584
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 فلا و las ناو ا Be a aus eh a5 كذ يدعت 'ىواف تاق

 الف zul دمع er Som لوسرلا راب AR er ai بنكو هللا لوسر دوع

 و اد اء

 م هللا لوسر A 3 ومأ اهيذ amss As دعب هدعتب

 ك4

 0 2 - = - و

 هنع ةءارد لوا ةيداني هضر بلاط ينا نب يلع معلص يذلا صاصتخاو

 ةدعقلا اذو ,IE ناضمر رهش Kfz معلص هللا لوسر ماقا مث قاعصا ىبا لاق
 و =. خي - 3

 lee ميقا عست ةنس نم جلا دع اربما ركب ابا ثعب مث

 !ehe نم هءم نمو ركب وبا جرخ Fe مهازانم 2 SEN Joel نم

u- 

 يذلا Avril نم ىبار (I كجذو م هللا لوسر كبد ام war يف ندا ِر تلؤنو

skاهيف هيلع  a ei Akıyالو هءادج ا تيهلا نم 0 =  deد  

 تناكو SEN MI نم سانلا ىبدو هذبب اي ادهع كلذ ناكو 0 كلا رهشلا يف

schienاجا يلا صياصخ برعلا نم ليامق ىببو معلص هللا لوسر ند  
=.» 

  alasىبةفافملا ن 7 تاع نوفو هدد تازغف  Aigلوق يود كودت يف 7 .8

J يم 

 pair Sachs ام ربغب يشكي اونأك ماوقا „ س اهيف هللا يثشكف مهنم

 ئرهذلا' يلا ملوسرو هبللا نص ظءارو لاقف ال مسياملانيي وا

 vor sms Sl لما نم ماعلا Sal لضال يأ نبآرشملا نم متدشهاع

 نم ناذاو نبرفاكلا يزخي هللا ناو هللا يرجعم ربغ مكنا اوذعاو رهشأ ةعبرا
3 . 



Ja 
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 a اهيلع EL أردسح

eur5 هناك بن ع2 ..  Rule 

 قاهفس وبا ,Juin قانا نبا لاق * قادما نبا ربت نع 00 ماشه نبا لاق

 اسهلام ,el ةربغملا اهمده اف + لكل الها ,Sa يسافلاب اهبرضي ةربغملاو
u. 5 0 =» 

o- . 

 ad, Ja3 معلص هللا لوسر JE امدق دوسالا نب براقو ةورع نب حبلم وبا ناك

 نيا ui دع ع مهاعماد 2 oO و wir) a5 ناديرب 3 ةورع 1 < بوقت

ebمعلص هللا لوسر اهيل لاقف  Vor,هللا و الاقف اعيش قم :  Mas en 

 يب بر> نب ناوغس ايا انلاذو الاقق < نب Sl ابأ ,INS معذص هللا لوسر

Aut (hsاسبا معلص هللا لوسر هجوو فياطلا لها  slمسدف يلا ةربغملاو . 

 es ةورع ?au; er يضقد AR ورع up a وبا معلص مللا ١ 5 لامع ةيغاطلا

asرعلص هللا لوسر هذ لاقف ةيغاطلا لام نم هيلع  arنب براق هذ لاقف  

 ءءء 2 3 يمص

 لوسري معلص هللا لوسرل براق لاق اكرشم تام دوسالا نا معلص هللا لوسر
 ون 2 350 0 35 02

 بلطا يذلا انا اهناو ىلع نيدلا اا هسفن ينعي ةبارق اذ اطسم Juni ىأل هللا

 دمي 3 هه انس

 لام نئم دوسالاو ةورع ندد gar ىرا .نابخس ابا معلص هللا لوسر zb عر

 كرما دق معلص all لوسر نا نابغس يال لات اهلام ةربغملا عيج Ib * ةبغاطلا
-Gs .. 

 .معلص هللا لوسر بات5 ناكو «امهنع يضقف امهنيذ دوسالاو ةورع نع ga نا

 نىبنموملا يلا هللا لوسر ينلا دمحت نم ميحرلا نهرلا هللا مسب مهل بتك يذلا
 3.03 د ند هيله .,9 Le 2 ب2 -ü- تهم سا +

 عرفتو Ak 35\3 0 0 Iris > Or MARI ال sauce جو هاضع =



atv 

 مدعو سالسالا ى.هكفتلا JE مهصرحا نراك دتا ككذو امس مهثذحا )00

 مهنم مالغلا اذه تيار دق نا سا لوسرو معلص هللا لوسرل ركب وبا لاقف نارقلا

 ,rs قاد#ا ىبا لاق + نارقلا Kai مالسالا يف "Pre دع مهصرحا نم

 مهدقو ضعب نع ينقثلا ةءيبر نب نايغس نب ةيطع ىع هللا دفع. نب يسيع

 ناضمر نم Kyle معلص هلا لوسر عم انمصو انؤسا نيح انيتاي لالب ناك لاق

Uylaiyلا 0  aeروكسااب انينامف معلص هللا لولطر  UN,ةوقئل  GÄSTE 

 انيتاير وحصملا ريحاتل رصستو معلط فا لوس Vo لوقو ١ A ا

 لكا يد مكةوج ام لوقف 4 5 تيفذ (A يوت ام لوقذل ,Gl اذرطغب

 ائروطفي ماشه ىبا لاق * اهنم مقتلوف ةنقملا يف هذي عضي مث معلص هللا لوسر

 هللا Aus نب .br عدنه 31 نب ديعس يثددو le نبا لاق 5

 BO دوو ta ان = نم ناك لاق le نعربخشلا ىبا

iaمدقاو ةالصلا يف واج" ناهقع اي لاق ىرا فيقث دع يثعب نيد  UN 

 ىةياخلااذو:تفيعضلاوريغظلاوزيهلا ! ب |١ 0٠0٠٠

 ةيغاطلا مده

 ,us roh مهدالب يلا اوهجوتو مهرما نم اوغرف اهف Sei ىبا لاق

 ةيغاطلا مده يف Sant er ةربغمللاو بر> ur نايغس ابا مهعم معلس هللا لوسر

 ابا مُدقِي نا ةيعش ىب ةريغملا دارا فيلاطلا اومدق اذا يح موقلا عم اجر

 ناهفس وبا ماقاو Lu دع تنا لخدا لاقو ءيلع نايفس وبا كلذ 36 نايفس

alleاف مدهلا يذب  dasةبعش ىب ةربغملا  Neموق ماقو لوعملاب اهبرضي  
3.0) » -u> „Us - 

au M_u5 جرو ةورع ae! الك 9 مع وأ gr 3 Kan بتعم gi 23,3 
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  ER £ ..Cع دودو

zكبلع تيكا  Yall,لو-سر يلا قديش  \ allاننا نوككا يتح معلص  

3-3 

 ,Br نووع 20 abe, et„ ره رهظلا خور باكا يلا مهتم كرهغملا جرح مث

2 »- 

 وفض صاعلا er Kar er als - 565 O39F72 4 AZ ةيحات 3 Ka3 مهيلع

 als 66: معباتك !ri < معلص alll لودعو نونو مهنوب 0 يذلإ

Us = 

 لوسر Az نم مهيهتاي اماعط نوجهعطي ال اوتاكو هديب مهياتك il يذلاوه

Sg -> 

Ur 3%“ .. = ..- 

 نينس ثالث اهمدهي ال تاللا يو ةيغاطلا مهل عدي نأ معلص هللا لوسر اولاس
E..هكا 0  

 يح مهيلع ينادو ةذس ةذس هذولاسو اودرد اف مهيلع 65 معلص هللأ لودسر =

De Lei solمهمدقم دعو  Rtاهعدي ن |! مهيلع يف  tel, Bas weنوددرد  

us 

 كلا ذب  Insنورهظي ١ © مهءاهقس نايل و اوستن  agنوهركيو ء مههرارذو
  “es(ن ع <

 مهيلع معلص all Jam) Ar مالسالا مهلخدي < 4 0 مهموق اوعورب ن 2

fl xtناهكس أيا تعني 5  N urةربغملاو  erقع  VRRدوأامع اوذاك <  

Ruمهيفعي ن | غوعاطلا كرت ع  als Pa ve] mمهئاثوا اورسكيو ا  EURلاقق  

Jam,هللا  bt 2 orteمكناثوأ  REمكيفعفسف  adsةالصلا اماو  X ab 

w = HOSE - 

Insاف * ةءاند تناك ىراو اهكيتونسؤ دم اي اولاقذ هيف ةالص ال ىيد  

5-6 
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 لهلاه دبع لاقف لاق يلا جرخا كل لوقي ةيما نب ىرع نا هملا لسرأ مث هراد لصف
 . uنم = -

 اذه نا لاقف كراد ين اغقاو اذ وش اهو معذ لاق يلا كلكسرا ورعا كليو لوسؤلل

  uعقما ناك ريل هنا  ugبحر ار اقف ديلا رخل كلذ
 ن و9 9

  Jüs aهعم تسول رمأ انب لزن دق ةذأ ورم هل  uاذه رما نم ناك دق هذا

una 5 u. U- = 3 - 

 ين اورظذاف ةقاط < مآل تسياو اهلك برعلا ul دقو تيار دق ام لجرلا

 و2 ن - 2م

 نماهب ال هذا Rx الا ضعمل rn لاقو اهتمد 5 ترهيا 33 aiss مكرما

su. 

 كل 5 نا اوعهجاو مهنوب أو اور يبان عطتقا الا حا مكذم جرخج الو برس ملأ

 ىس نا er 97° er dalla دمع اوكف ل اولسرأ اك er معلص هللا لوسر

TEE. - u, 

 حجر اذا هي عفصو 23 Es, N لعغب ن |‘ Re هيلع كذ اوضرعو هيك 7

go £ةورعب  Arteدعم اوثعدب نأ الا 5 يعم اولسرت يح ةلعان تسل  

ERلهلاب دمع عم اودعبف دام اوذوكويق كلام ينب نم ةثالثو فالحالا نم  

 يتلو يكفل جرب Kb ىلا في Tr يسلم بشو نب در نب مكحلا

- 2 

 er سوأو ناكل يب اخأ م es Aus nr er)„ صاعلا ينا نب ناهتع كلام يب

Gyrادا  fe?ملأ هس يب  erهلا دع فوع  Ara, erيد ادا  ar Stelمهب  

 هدم
la asوضو  uموقلا  er) BEمو  et: Beالا  Kan1 ند  

 ©ه2> < 3

“bs, فياطلا يلا 9 اذا مهنم لجر x jii, لل دوءهسم un Bay die 

 باكر دَيوَد R ري يعش er nal اهب ال aus اولؤنو Koll ut 1,35 اًذف

 < - < سمو 4- ... -- -

 als هيلع es معطلص !al لوسر رشوهل ,ai روضو | دنع باكرلا

U. 3 س vr 

 فوق بلر نع هرمدخأت معلص _all Jam, lE لد دب خا {Ja فقيدصلا ركب وبا



ar 
vo- #ون 

 عسن Kim ناضمر رهش ىف اهمالسأو فيقت دفو رمأ

 هيلع مدقو ناضمر يف كوبت نم ةنيدملا معاص هللا لوسر مدقو قاحتأ نبا لاق
u. 

 لوسر نأ مهثيد> نم ناكو فيقث دفو رهشلا كلذ يف  allمعلص  Uفرصنا
 ... د02

a3) DRظورع ةرذا  Rn urةفيدملا يلا لص ن = لبق ءكردا يح ينقثلا  

 م( - <<

2-2 

 وع = مد 22.3

Kays وعدي as اعاطم Lus Ss wen 58, تاعا ar) 6 * las! a 

 Sy هل sale Je [a Sal الذ مهيف هتلزنمل هوفلاخب ال نأ هاجر مالسالا يلا

aliis = a, Let >, x Re al, a en مهل رهظاو مالسالا يلا مهاعد 

er elle يب وخا ثفوع er سوأ هل لاقب مهخم je alis a5l 2.18 وخد e eis 

 ae نم مهتم لجر هلتق هتا قالحالا معزتو كلام
-„.u39  ee... 

 , mbرباج نب  in darيرث أم  u.) gلاق  Er) Er 1,sةداهشو اهب هللا

 لص ملا لوسر عم اولتق نيذلا ءادهشلا يف ام الا ف سهلق ىلا هللا اهقاس 345

ni x 3مهعم ٍتوفقدات  „aم هللا لور نأ أاوعزف مهعم  

 0 تماقا e ب همود يف نيام بحاص as &r,3 1 كتف aus لاق

 ءقن

er ةروغملا er ärie er بوقت ينةدح دج dei, Igzzlı AST برعلا pr مهلود 

 مع = ©

geistدرت ن 3  arةممأ  (zitارجأهم ن -6 جالع يد  ar)يذلا دوك نب لدلاب  

 .. #2 ها

Ida2,8 553 يجيس  ar Earl erبورعلا يفد  are?ىملدلاو دعع يلإ  er2°  > 



ar 
u enل  

 STE لوسري OA, ae يذلا an Sue ينا تلق لاق لك ربخ

 هللاو as ام Böse الا ont ال نا هللا يلا يبوت نم ناو قدصلاب ناو

 لوسرل SE تركذ ذنم !Sad قدص يف هللا ءالبا سانلا نم اذحا معا اص

allهللا ينالبا ام ٌلضفا معلص  Be:بقت عودا يح 1  RE 

 نقل هللا لؤنأو + قَد اهيف هللا bis ن 0 7 ياو اذه يمود ي لأ معاص هللا

 تعب نم ةرسعلا ةعاس يف ةوعدتا ed راصنالاو ,ar lei ينلا دع هللا بات

 RT ىلعو ,pam فور مهي هذا مهيلع بات م مهنم فقيرف بولق غيزت داك ام

 ىلع هللا معذا ام: هللاوف .بعك لاق + ىرقداصلا عم اوتوكو A ىلا وقل يذلا

 هللا لوسر يتدص نم يسفن يف مظعا تناك مالسالل يناده ىرا دعب طق ةجن

 يلاعت هللا نان هوبذك نيذلا ككف اك ككشأن :RX نوكا ال نا ذيموي معلص

 ملك هللاب نوفلصيس لاق دحال لاق ام رش جولا لزنا نبح هوبذك نيذلا ىف لاق

 sy مذهج مهاوامو سجر مهنا مهنع اوضرعان مهنع اوضرعتل مهلا متيلقنا اذا

 يضري ال هللا نان مهنع اوضرت نان مهنع اوضرتل مك نوفلحب نويسكي اوفاك اهب
 .. سد + 83

 343 ىنوذلا ءالوش رما نع 3 اهيأ انغلخ ,is لاق إب ىبةسافلا موعلا ىع

2 - 

 ء نع

 نيذلا ةثالثلا يلعو هللا لاف كلذيف يضق ام هيف مللا يضق بح انرما معلص

 ar 5 ةوؤغلا ن 2 انفلختل Lasse” or هللا „=< يذلا سبيلو اوغلخ

 ىدنم ليقف هيلأ مذتعاو هل فلح نع (u هداجراو اناهأ

 ةدديويسق سةر



air 

 رد(  - Ssىي 5 ..-

Ei ev I) رشع لذ دعب انثملف لاك * باش لجر اذاو اهيف هتنذاتسا اذا 

»u> ها 

 هللا ركذ يتلا لاس ىلا لع | gar نم احب رهظ Ja xl, He حاص حصا

I Gr 

 es 25, شفنا لعا حقاضو تبحر Le ضرالا انيلع تقاض دق انم

 ee ein ذا اهيف نوكا ٌتفكف علس رهظ ىف يع

ziel; Sei:نس = 8 ةدوص  SLلاق رد  EHER en Si5 =  

 مان < 3 مايد - .- m داء

 رجفلا ي ىلص < Ude هللا ةيونر ساننلا ro هللا لوعسر 52(. لاق جرغلا <

 E ا سمع َس سد عد

 lm ys يلا 35 ضكحرو وويل حا (Pe وح بش ذو اهذورشمي سانلا بهذف

0 222 20 

ERمسا نم عاس  wi>توضأ 6. لكحلا دع وأ  Ep!كنق سرفلا م  

 .. = 0 ق3 0- - 1-5 د د

irnتعزن نرشيي متوص ثتعوس يذلا  ER grةراشب دابأ  al,كلما أم  

Gb. 30-3552-2 <  

Se — Raysكندو“*  dhتقاطنإا مد  re all du, Su 

 32 خإ ءا سن < 9

 هللا ديبع ني ةعفط يلا ما قف سانلا هلو> سلاج معملص هللا لوسرو ددجسملا

güs, keئم لحجر يلا ماق ام هللاوو  sn reنب بعك ناعف لاق  

 RR يل لاق معلص سا لوسر دع تاس af لاق EA اهايتر الا للام

BEN, 5 es, 56 er Belنما تلق لاق  

 هللا لوسر ناكر لاق هللا دنع نم لب لاق هللا دنع ze ما هللا لوسري كدفع

 اهف لاق هنم لذ فرد ,us لاق Er ةعطق a ab BR اذا معلص

 ات Pe ذا هللا لا بوت < زم نأ EEE ىو تسلع

 EA Br معلص هللا لوسر لاق هلوسر يلا هللا يلا 25 ىض
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 ,AU كحّشنا ةداتق اباي تلقف مالسلا يلع در ام هللاوف هيلع Abus يلا سانلا

ja Jaتدعف تكسف ءاودرو هللا بحأ يأ  Saalمتدشانف ثحعن تكسف  

 تروستق تيثوو يانيع تضافف عا هلوسرو هللا لاقف متدشافف Sons ا

 Deus Er اذا قوسلاب يشما اذا انيبف قوسلا يلا:توحف مث طيلحلا

„ee IRللام ني بعك دع لي نم لوقو ةنيدملاب هعيبم ماعطلاب مثلا  

 9 نكن lie يلا EN نءاج يد يلا هل Sande سافلا لعجل لاق

 كيحاض ناابتغلي نق هتان تعي N هيف اذان ريو سر ٠ ا

 تلق لاف كساون انب Alb ةعيضم الو ناوق ىادب هللا Ka ملو كأفج دق

 لجر ىف عمط نا ديف. تعقو امني غلب نقابتيا الملا عازل ١

 يد Sa ist * اهب ne 5 يلا اهي تدهف لاق GEN لها نم

 نأ لاقف ينهتاي معلص هللا لوسر لوسر اذا نبسهلا نم ةليل نوعبرا Sud اذا

 ال لاف اذ ام RE اهقلطأ تاق لات كتارما لزقعت نا كرماي rl„ هللا لوسر

 Aa, EN 313 تلقف لاذ Mr حال يلا لسراو اهيرقت الو اهلؤقعا لب

 ةارما تءاجو لاق * ضاق وه ام رمالا اذه ين هللا يضقي يح مهدنع ٍنوكذ

 خش ةيما نب لاله نا هللا لوسري هل تلاقف معلص هللا لوسر ةوما نب لاله

 هللاو تلاق Ks, yo y 3b aut نا Re هل مداخ ال عياض ريبك

 ام. ةرما نما ناك كفم يكبي لاز ام هللاو يلا ةكرد نم هب ام هللا لوسري

 ول يلها ضعب يل لاقف لاف هرصب دع Est دقلو اذه ag يلا ناك

 همدخ“ نا ةيما نب لاله ةارمال نذا دقف كتارمال معلص هللا لوسر تنداتسا
»> 

 S5 يف مءاص هلا لوسر يل لوقي ام يردا ام اهيف هنذاتسا ال ,all تلقف لاق
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EIER Er LS Kan موهلا دكرتدح „Che a all, ىلآو 
 و نع

 وجرال نا همف de = اق دص يح Son 2 $ كطخسي Gy هللا

 ماد

glseيل ناك ام هالاو الو ءمذ هللا نم  all Beام  Csطق  PRرسوأ الو  

ar 

Eile > .مقذ ءيف تقدص دقف اذه اما 0 هللا لوسر لاقف كفع  

 يل اولاقف ns Am يندب نم 5 يعم را تهتف كيف هللا يضقب <

 ترذتعا نوكت ال نا توجع al, 188 a5 55 ةيتذا تدك She انا ةللاو

 رافغتسا كينذ LE نونلخملا هب هيلا مذَقعا امج معلص هللا لوسر يلا

 معلص هللا لوسر يلا عجرأ نأ ثدرا يح يت اولاز ام هالاوق لك معلص هللا لوسر

heاال كرا ع ازلاك قربخ ةحاااذه يقل دلع مهل تلق مث يسفن  

 21011 0 اره اوناغ اذه نم تلق لك لي ق ام لثم امل ليقو La لكم

 EN ةيما يا نب ,IRA فوع نب ورك ينب ىم يرجلا

Sr ig.) naseانمالك نع معلص هللا لوسر يهنو يل اهوركذ <  

 ,a سانلا انبنتجا: ae فلخ“ م م نيد ىم ةثالثلا اهيا

 هايل u لاذ دع انثيلف فرعأ تنك يلا ضرالاب يت اف ضرالاو يسفن يل

 مهدلجاو موقلا ;lu انا امأو اههتومب ىف !دعقو اناكتسان ياجحاص اماث

 Deal نكي 1, قاودالاب فوطار all عم تاولصلا ةهشاو جرخا ثنكف

 له يسفن يف لوقا ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع قس معلص هللا لوسر

 EuGH اذ ZEN Bye ai ابرق lei„ مثال ما يلع مالسلا درب هيتفش كرح

 ف 5 كاذ لاطظ اذا يح يذع ضرعأ ةودع ٌتفَتلا اذار يلا رظن يقالص يلع
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ebتلقف اديش يزاهج نم ضقا ملو دعم نوؤسملاو ايداغ معلص هللا لونسر  
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ga von zerوأ  aمث  N adتودغف  arاولصق  ya) 

 3 ان دع

 يداقي كلذ لؤي ملف we ER u تودغ مث امي قل تفي

 لسعفا مف تلعف ينتيلر مهل ab St نا تمويف وزغلا au يقح يف

 se en تفطق معلص هلا لوسر جورخ تعب سلانلا يف 7-1 اذا تلعدجو

 ءافعشلا نم هللا ردع نم المجر وا قاقثلا ىف هيلع Loggen Any الأ Pr ال نا

 ا موقلا 5 اج وهو لاقف كويت علي gm مهلص هللا ,ai نزكط لو
 وام تن

 راظفلاو una Am A all لوسرد احس يب نم ف لاقف Sie er‚ يعل لعق ام

 a اًمِظع ام هللا لوسره ,all تلق ام a ىب ذاعم (a لاقف ةهفطع يف

 الفاق جوت نق معلص all لوسر نا يغلب اذذ معلص all وسر تكسف اريخ ألا

 نوسر ةطشع نم جرخا اذاع لوقا SAT رك طتا تلم كي قي ٠ ا

 هنا لوط نا ّلهق اقف يلغا ىم أر يذ لك re اقل لل ||
 فقدصلاب Wake zei ال يأ Ay BUN wie ph, Lats لظأ نق بلح

 ادب ٍرفس نم مدق اذا ناكو ةنيدملا معلص هللا لودر gro, el نا تعج

 اولعجل نوفلخملا هءاج لذ لعذ اف سانلل سلج مث ىتعكر هيف عكرف دجسملاب

 معلص wu u مهنم ,is In) le ةءضب 156, نورذتعيي هل نوفل

eeمهل رفغت سيو مها  Koيد هللا ىلا مقزياوتح  Ja»هيلع تفسف ت  

 ن2 ور Ge سه 0 000.00 ا 0 ياي3969090901 رج

 Ph a ER يد يع N تاي هلاعت يل لاف مد بضغملا تاع مه
. 

 Such ول ,all هللا Yyuye تلقا لاق ةرهظ تعتيا N„ ملا كفل ام يل لاقف

 لدج تيطعا دقل A a ىَم a نا تيارل اهنحلا لها نم كربغ دنع
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 معطلص  Leiجوخ  Hrريع  im Brعوج ( Km AUجدو  2 Ey REداعوم ربغ
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 en wos re انقئاوت بح ةيقعلا معلص هللا لوس =, خم تدهش دقلو

 Ur سدس ان -

 e لاق اهفم سائلا & a يف ا ةوزغ تناك دو ردد دهشم اهي ىف 2 31

IE2  

 طق = مل نا Susi Boys يف معلص هللا لوسر ىع ”CE < يريخ ن
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 .d fa FE =] li alla ةوؤخلا 10 @ "rt Cal < ي !IN za 3, يوآلا

 قير ام لح معلص Al لوسر ناكو ةوزغلا لكت يف !Linke يح طق ناتلحإر

 يف معلص هللا لوسر اهازغف ةوزغلا لكت تذاك يح اهرب او الا اهوزغي ةوزغ
u. “ -u- = w - 

a, N Fr1 ارخس  aus,يلج ربثك ودمع ورع لويقتساو  ee wu 

Kal Sa! PERمهرجخأو  es Sya>ديرب يذلا  es,عبت نىئم  
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 1 7 ناويدلا ,Sa, SR ظفاح بانك eu N هك 0 هللا 3 لوهعو

 داد0 ء

 دك هنا ىنظ الأ 106 a SE re = بعأ لاق بونك un مهعوجح

ve معلص all zei > اهيا lab لالظلا تيحجاو ‚N ul 

 يف لوقت Fi. I Br a مهعم دهن 8 Clay هعم ىزولساملا

 ديلا سافلاب 1 فد ف يداي كذ 8 8 تدرا اذأ كلذ ذعر ts اذا 3
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 جرخأ هر «راد ئمو فوع نب ورع يب Anl 05 نب AME يد ئم دكلاخ نب ماذع
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Suةبلعتو قاقشلا  e> ärel “a ur bl» erبتعمو دايز  erنم ربشق  

.uE ur» 

 RE ديز ur Erd ينب ئم رعزالا نب rn ديز تدر

„al isكافياو رماع نب 3 دراجو فوع نب وري يذب ئم فتح نب لهس  = 

 يخي قم جزتعو ةع ممض يد م ثرا- a نب Jia, Kl ap fs ةيراج ىبأ

 نب Karl يب نم وهو تباث نب ة«يدوو ةعيبض يند نم ناهقع نب داجكو ةعيبض

 نيب اهف. معلص هللا لوسر دجاسم تناكو +رذنملا تبع: ني ةيامل يا طر فيز
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An, ee Kalk, Aue كومتي دحس م das, ةمولعم Saas يلا ةفيدملا 
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 Aue ءالاب Aus يمطخلا تاذب Aug ر بضخ الاب eure هب ارا تاذب

sa DU WE 7) ارات قش GEL Aus 0 ci or FRA) فوطب 

u.»سان <  

 يداولا Azur, Aumallı Az Er Ast اضوح nn Amurı ةغيجلا

 7-52 4 د

 يذب Amy Hude „as ةقش ةقشلا 33ه x, Az يرقلا sl موهلا

 RR يذب دحسمو ءافيغلاب ,ine ةورملا

 كربخ ةروخاو ندعوا ie نيذلا EN وما

 فل و نبقفافملا نم امهر as ale ناك دقو ةنيدملا معلص هللا لوسر مدقو

 ةرارمو كلام نب بعت قافن الو كش ربغ نم نيؤسملا نم ةئالثلا طغرلا كيلوا

 نم ادحا نملك ال هباحتال معلص دللا لوسر لاقف ةوما نب لالهو عيبولا ىبا

 ورشتعير دا نوفل اولعجل ىبقفانملا نم منع فلخ“ ىم Aldi, BEA هلق

 مالك نوطسملا لزتعاو هلوسر الو ul مهرذعي ملو معلص هللا لوسر مهنع صغصف

 باهش نب A نب At يرغزلا ركذف تاعا نبا لاق * ةثالثلا رفنلا ككهاوا
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 m bs, Ay, al لوسري =: ls ءافلد اوذاك ,FW or bs مهنا 500

RS = = === -u2 
Auعنم ام مع هللا لوسر لاقف انيف ءافلح  Anlنيح كيلوا  HE"نأ  des 

 تأ ج2 = == - - نه
 ينع فلختي نا ىلع ىلها زعا نا هللا ليبس ىف اطيشن اكرما (al نم ربعب ىلع
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ze: وه. هوتأ اوذاك ىق مارضلا دجححسم باكتا ناكو ماهن ئم ةعاس Kal 

 لوو اولاقق كودك لا  LEغايللاو ةجاحلاو ةلعلا يذل

 اذهتاق نا بحن اناو ةيتاشلا ةلمللاو ةربطملا  Katحافج لعب قا لاقف هيف امل

 ايلف مكانيتأل مللا هش نأ انمدق يق ولو معلص لام اك وا لغش لاحو رقص

2 Se كلش هللا pay Land ديلا ريش هاتا ناوأ يذب لن اقف هيت ملك 
-U- >032:  

esيدع ني مصاع ءاأ وأ يدع نب نعمو فوم نب ملاس ىنب اخأ  Ust 

 سه نص 5 ىلا 0

 اجرخخ هاقردحو هام دهان هلهأ ملاظلا جسما اذه يلا اقلطنا لاقذ نالجعلا ينب
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 Ju as مششدلا ى ع كئانم امهر es Öse er ملام يي مد اهتا يىاح نيكيرتل

9» r U. 

x)كيلا 0 < نرظنا ى  asى يذها نم م  JEيلا  aan ER aisıنم  

 std EEE SR a pr = اران هيف aa لكلا

 الجر رشع ينثأ 55 N ناكو + ةصقلا رخا يلا ىفموملا ند ,a5 ارفكو
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alas Kaهيلا  Uأيه  Li)دنع ضر هنع ايضار تيسمأ دق نا مهللا لاق  

 ما هش (en لاك * ةرفحلا بدادص تنك EN د Syke رب هللا Aus = لاق

EIN 0دو 3-0  

in lel,5 %5-3 نوداججلا 3  reمعتوق م السالا يلآ  A}قم  NE 
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 يناجلا ظيلغلا ءاسكلا a هريغ هيلع سيئ ale يف هوكرت يد هيلع نوقيضيو
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 يزتات ى Kur sl rn As VRR 5 Ns معطص ;al! dom ين مهم <

 20 د
 سيقلا ما لاق ماشه نبا لاق ul انضيا داججلاو

».5E دم u-» So 

 هقدر نقال & 51,1 8 نا  BJسانا  als 3هو لمؤم
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 وكذو قاحتا نبا لاق ! eeيأ ىلا نبا نع يتمللا ةوكا
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 هللا لور بادعا un 0 et er موثلك م اا Erw هزأ يرافغلا يس

 كومت ةوزغ معذص هللا لوسر عم Ssye لوقي !a معلص

 هم نع 5

 \. ,Fahr EN معلص غللا لوسر ىم ;Kun رضخالاب Es وعم (a 515 ترسف

 ö. ن م ء
 دقو ظقيتساو تقفطف ساعنلا  Csّىم يلحار ,|< Jam, siينعزفيف معاص هللا

...r “> 

 يد ale يلحار ig ER رولا d al, A ىروأ ةفاخث هنم اهوند

 ةلحار ,tel تجازف AN صعب ىف نو فيرطلا شنب ىف ندا ا

 هللا Samy تلقف سح هاوي الا تظقريتسا 58 وغلا يف ah معلص هللا لوسر

 راقف 5 اا or lung 0 هللا لبر Jah رس ناقف ا
de o 58 

 لاق ينم هالوش ag ام ,all تلق لاف راصقلا RN al رغنلا لعف اف لاق
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 ىبقتسي الف ءاملا كلذ يلا انغيس نم er هللا لوسر لاقف فقشملا يداو هل لاقي

E70اناايف ديفاما دا ىبةفانملا ئم رد هيلا هقيسف لاق هتان قدح ايش » 

 ليقف هاما اذه يلا اذغيس نم لاقف انينش همك ري مَلَذ هيلع ,is معلص هللا لوسر

Ssمل 2 دم ن ل وسع بن 9  
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 اعدو هلمي هححسمو هب (Au مث بصب نا هللا ءاش ام 5 يف بصي لعل !هولا

 ام ann نم لوقي اك ءاذا نم قردعاف هب وعدي نأ هللا ءاش اب معلص ءذلا لوسر > ... - 20- و

 ن0 و م 5 -

 هللا لوسر لاقف هذم مهتجاح اوقتساو سافلا برشف فعاوصلا سصك اسد هل نا
= 

 Le man اه تحارلا اذهب نعمست مكنم قب نم وا متيقج نمل معلص
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 م هفغلخ امو هيدي نيب

 lt يذ نزملا هللا تبع ةاقو رجخ

 ناك دوعسم ىب هللا دمع نا gi ثراحلا نب (hl نب دمحي ينثد>و لاق

 SE كوت ةزرغ يب مغلصأ هللا لوسر عم اناو N فوج نم ثمق JE ثدح

 هللا لوسر اذاف اهيلا رظنا اهتعبتاف لاق ركسعلا ةيحان ين مان نم Art ثيارف

 0 as we 131, تام دق يزل wel هللا جدع اذا أو 2و ركب وبأو معلص
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Kaya ردك. لا. ةيلولا نم all معا ai Ya, Se 

  all 000 ebاعد معلص  pollsتيلولا  kuرتجيك؟ وشو ةمود ردهكا

  Deنم  5% Reهالا لوسر لاقف اهئارصا ناكو اهيلع انكم

 دلال معطض  a, Re Liهذصح نم ىواك اقا يح دلاخ جرخخ رقيلا

AAN تتايف هتارما ann, هل صطس طعم ىهو ةغياص ةرقم Ai ينو all رظنم 
=>- 

All, ال لاق طق اذه 0 Cal, له 9 هل تلاقف yzaiit ou Wh As 
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 اوجرخ آي so lhe. KR„ اودردخو بلرق نامسح &( لاقد (a 1 مهيق اجو 81

us.» 

 سس 19 هيلع ناك دقو هاما ,is ا م- لص هللا لوسر دا موةقلت

aluنوقف  link achتلاخ  hausهسوجق لبق معلص هلا لوسر ىلا هي[  

 ءامق Su EI نب ىسنا نع ةدانق نب رع نب مصام يدخل لاق * هيلع هب

 FRE Zi نوهسملا Ir معملص هللا لوسر دع هب مدق نب> روكا

 wg يسغت يذلاو اذه نم نوججكتا معلص هللا لوسر لاقف هنم نوبجكتيو

halنأ مث قاما نبا ل باذه نم ىس-اةنجلاو ثاعس نبا  halten 

 نحول io زعبي {alle, au al „ie ei AN وسر دع رديلاب مدق

 em = u? pe «( لاعب al Re a us FRE يلا عجرف ايش

 لكت رقبلا تعئص امو رقدلا ديصي ne كنا كلاخل معلص هللا لوسر لوق

 معلص هللا لوسر لوق (Kal هتجرختسا يح ةلهللا

 داه لك ىدهي ىللا تيلر .ىلا تارقبلا قياس | |
4 “ 8 ta re ىفاقيلا 00 
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 يغب دالج نوبسدع" ىشضعمل مهضعب لاقف  el! ES zeادقعب مهضعب
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 ربح , allنا تددول  ee 37 a Een „aلجر  Leتافغنت اذاو ةدلج ةيام

 لوني نا  oeنب ماهل ينغلب اهف معلص هللا لوسر لاقو *هذه مكتلاق
  = 02نو 3 ا .-
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erلاقب  a)نيف  erلتق هرم  lgف  FERNENركب يبا  St er ars 

 نب ثراحلا نب بياسلاو باطخلا نب رع ةفالخ Se نسبق ىبا

er md?هللا لوسر عم فياطلاب  „riين لد موي 5  lat. Rn r* A= 

u.» 

Dura er مّشهم er ,.> / rat ass 7 Pr Bi yas لاعبو 
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 اذا  Dalى  Sam; leنق يا متاصاصو ا زصقق لاق معلص هللا

NAAR Bat] a el we متتاو انرصوا 
 ء2- 10

 انحف دق اذا يا Nie مهلو ماا ل ar Ei نا

 نبا لاق « كلذ نوسقملت متئاو اورصبتف ie اوكتافذ ملو انرصباو انت

 ur نابغس TER تفي 1 ,as ةيبجح م | عم تناك يلا سمق

 la: es zLuiu glc as ةبيدح أ و شح نسب هللا كثيدع ge 613 بره

 (.u .... و سس د دو

 ,Jam عم < مو2 15 Sul er بلطملا ur دوسالا er ةعمز un Ay يصق

 rd ضراسب كله ىسا ىب er en Karel u ورعو !اديهش معلص هللا

u.) 

 دمع ur = an IF er en ur „a3 er yjJall Ads يكب os د ن الجرو

 و َس تت د نو

 ىب Al„ ةرسص er بالك er 5,8; = نمو 4 نالجر مادلا دبع ?ur فافه

50 

 (a < ةلمر ale ER 3,8; نب ثراسحلا دك en فوع لمع un رغزأ

 كلانه هل 580, ةشيحلا vor RE TER up فوع

 eo هد ض2

=» 

 نب بعك SR ورع نب نافع نب ورع يول نب بعت نب ةرم نب مهت يب ىضو

 ن2 - 02 ومو ات همم مم

 نم نيذاخجاب لق دسالا دي# نب ناوفس نسب gab بعد نب en ةرم ىب غظقب

 كومويلا ماع لتق Ge ىب هللا Aus هوخاو ركب يىفا ةفالخ ىف ماهشلا ضرا
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 5 يي- و 3.4,

 يب ئمو * (<, !Kr ضراد تاكله <slu نب ثراحلا Cs ةطدر هتارمأ عم

u.» - 

erنب ور  Lamasيد نمو 0 نايفا 1 ب نب ناقع ب:5 ىنب  

©.» u- 

 Sa يد ئم مهل < er 8 ci nn بعأ نب Va Fer مه

 بعأ نب يدع يد نمو + لجر نيؤسملا سج دع هلعج معلص هللا ,Jam ناك

 ويا بلاغ نب قول نب رماع يم. نمو لجر لقت نيرفالا دبس ا

 دعم سمت دبع نب mad نب ة«مير نب كلامو سوت دبع نب ورع نب بطاح

 ثراملا يد نمو * نالجر سمت دمع ني 50 هن ,PR تنب ةرع هتارما

 مهعم dr ناك دقو * لجر طيقل ني سيق دبع NL نيرا

aلحب يذلا هالووف «ىيطسملا نم كاان: كلغ نم كانت  

gelرشع ةنس ىنيتنيغسلا يف مدق نم عبمجل نيتنيغسلا يف ةبما نب ورع عم  

 لمح ماو 55 دعب الأ مدقي ملو !Kine ضرأ يلا رجاه we ناكو x الجر

eeهلل[ لوسر ىلا يتلا  gaضراي.لكع نمو كلذ. دعي مق نمو  
.30 

Qua فاذم MAL er سوت Has er Eur) يكب > kürzt ةرجاهم ى هن ةشيحلا 

ums AAL en ةيما يب فيلد a6yS Au) يدسالا بادر er ds er all 

>> 32 

 اسهبو هللا دييع تغب ةيبيد هنذبأو ىرابغس 1 تنب ةيبيد مآ all معم

 يطل نيم 2. ا ,ige] u اسس الل ما ينحت تنل

 shi كاذه تاسو مالسالا ,5b 7-2 ةشيحلا ضرا مدق اف اهلهم

 نب نايفس يلا تنب ةيبيد ما هدعب يم هتارما دعب معلص هللا لوسر فلخ

 جرد لاق ةورع ىع رجبؤلا er ردعج er Asa يان حد (Stel er لاف + بردح

 ناكف لاق رصنت ةشيلا ضرا مق اهف Une bull عم شع ىب هللا دبيع
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 ةفالخ ين ماشلا ضرا نم نيدانجاي ورع لقق ةشيحلا ضراب تلكه نانكا ثردم
le: 

 ةدجحا ودأ 06 er Mar 52.1 لوكد MAR er 0 أو ركب ينأ

 هاش ل Io. U تت < سان

 ,Lu هادي تددقشاو بش اعلا Male ورع اي Kür يرعش تيل الا
 ان د

 وف !act يف ناك اًظهع فشكتو ليالي a ردم فردقلا

 ند

 جو (a لام & ![Is rs ةيحان نم ةبيرظلاب Is يصاعلا er كيس

 و -&. 5 -u.2 zU م ند

r €ه1 ود 2-260  

 دياكن ”a اًذدا دعا “er نانيعي ا-كجصان ءاييلا =( ls اعاطأ

2 

 د „3.6

RE: >| g! 5 g)5 وف الو هضرع اك ° sil_all = Eyرصقم  

 خيا zu بد 33 <£

sale Saal IK dtتيل الا ةرومأ  Liuري ةبيرظلاب  

-uF u نع U» 

PER, وف يذلا يدالا يفع Jul, alyanı) يضم لق Las Sie a 

Ir u 

  er? Darm Nعلا - welوبأو  er auf AA Sand weةغدقع ذل ع سبق

oo. = 

re ur يزعلا لمع en Auf يكد ىعو درغت ةعبرإ سمنت Nas er ةعببر ىبأ 

  0 2 -- 5مر

J>) Si er Er er? VORN;يكد نمو  RER Aasدعو  en ep? oسيق  

Cs = iاهل هامبأو ةشيملا د تاه دوسالا دمع  ,> * Kr)يب  

u,ع و  u. 

er 8,2,رسما-ع بالك  un055 يأ  en RSمهل فيادح ذو عديم  AD or 

 تناك دقو رخك نس als نب ب ثرالا يء5 ?er & u? pa يكد ىمو * نالجر
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 ينيالورطخ فصن كيتع نب ads Stel نبا لات * ةداَتَقل لاقيو ماشه ىبا 36

eeرطنخ  Sa ey,اذهف رطش  Valنم  

 يل رطدما لاقي بيصتلا رطخلا ماشه ىبا لاق“ * امهمساقمو يرقلا يداوو ربهخ رما

zusنع ةنيمع نب نايفس ركذو ماشه "نبا لا# *اوطغ  ASSنا يبعشلا ىع  

 هللا دو ليقف ربيخ تف موي معلص هللا لوسر 2 مدق بلاط يتا نب رفعج

 Der? ms a انا امهياب al Le لاقف a0zäll, an نهي معلص

 م رخعج

 ةشبحلا نم رقعج مودق ركذ
 re يلا ar Tell ثيدحو

 < معلص هللا لوسر باكا نم ةشجحلا Er ماقا 39 ناكو Sl ىبا لاق

 يف مولم يعرمضلا ةيما نب ورع يناصجنلا يلا معلص all لوسر مهيف ثعب

 دبع نب مشاه يب نم ةيبيدملا دعب ربيخ وهو هيلع مهب مدقف نيتفيغس
 ملل .u ن2 <<

 هللا دبع هذباو ةيهثلا سيع Kl ءامسا هتارما دعم بلاط ينا ىب رغعج فانم

anfتانأاو 0  a0,ارهما ماشلا ضرا م قو رفعج لتق ةشبحلا ضراي  

 نب دهعس نسب كلا فاذم Dur نب سمت Aus يب نمو 24 معلص هللا لوسرل

yalallءتارما دعم سمغ دبع نب ةوما ىب  Ci, Fr]لاق * عسا ىب فلم  

‚ie en)لاقيو  neنب ديعس هانباو * فلخ تنب  Als Dis 31 Als 

 ماشلا راب ركب يبا ةفالمخ قرفصلا جر هلا DE ةشيخلا نإ ا

agنب ىراوغص تنب ةمطان هتارما هعم صاعلا نب ديعس نب ورع  Karlنب  

99 
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 gut يايداص ص خرصتسا تما hs de) نم يادي تعدفف يش 7 يلع

 يف امدق مث ge املصان لات .يردا ال تلتف كي 10 عنص = الاسف

 7 نأ سانلا اهيل لاقف اًييطخ سانلا يف eb مث دوهي لع اذه لاقف رع ىلع

 Bios, Lei اذا مهجر اذا دع ريمخ ةوهي لماع ناك معلص هللا
 ا

allدق اك 0 اوعدقف رع نب  Siعم  PERيراصتالا دع.  alasكسّتذ ال  

Y-b- 

 0 دل رديح لام مل ىراك نف مهرهغ as„ كانه انل سمل دياتك مهنا

ab398 جرش  elديع نع ركب ينأ نب هللا دبع يتدخل قاحا ىبا لاق  

 ىنورجاهملا يف بكر ربيخ نم دوهي رع جرخا امل لاق ةثراح ينب يخأ re ىب هللا

 nn ىب ةيمآ ني رك نب مايج دعم جرخو راصتالاو

 دع اهلها نبب رييخ Land امو تباث نب ديؤيو مهيساحو ةنيدملا لها صراخ

 ا3007 للا نيرع مست ام ناكو اهيلع تناك يتلا ناعبسلا ةءاج ل

 "001100 Eh gl فوع ني نجيلا ديعلو رطخ نافع نب نامقعت وَلا

„usنب ورجلو رطخ ةعيبر نا نب رماعلو  FE ORلاق *رطخ 483,  „Iماهشه  

 ae بيقمحماو رطخ رفعج يبلر * سأل لاقيو
Dart, 

 !N 5 ىيالو رطخ شد نس ءغللا دمع < نارطخ all AsaLe all دجعأو

 u EEE نب يألو رطخ ثياث نب جيولورطخ رهتعملو

 |0000 030 1 دللا ديعأ نب رياجو ردع نب ,ايجكورطخ سحو Fe الو

un SU,0 < ةعصعص  Sueبالو رطخ ع سالو رطخ ورع نب هللا  

 كيرش al تباث نب !(ee ديعاو رطخ ةمالس نب ةؤسلو رطخ ذاعم نب دعس
Ss. - u. U» 

  3 yesرطخ ردج نب سمع  Re er Brرطخ ,( er ala*ةرطخ قراط



 ةيابو

Uهملايا -  

5 7 
 مسيل عا س

 رجمخ هوهب Ye هللا لوسر Abel ناك فيك باهش ىبا u Sl نبا لاق

„alلكلا مهاطعا <  Sal en Jsمهاطعا مأ ضيق يح مهل 8  

 رييخ KEN مكلصادالا ya, zT eh نبا Has لكذ zus لل اللا

 Jam, ges gabe ذرلا اروسر JE Al sur Lee تدار را لا

allنيب اهمسقو معلص  dellلؤتو  Euلاتقلا ىعب ءالجلا ىلع اهلها نم لؤن  

 نأ اك لاومالا هذه مكيلا تعفد ٌتيش نا لاقف معلص هللا لوسر مهاعدف

 كلذ لع اوذاكف اوذيقف هللا et ف 2 مكنييو انني اهراق نوكتو اهولعت

 لدعيو اهرغ مسقيف ةحاور نب هللا دبع ثعبي معلص هللا وسر ناكو اهنولهي

dogضلا  USهللا 355  ausركب وبا اهرقا معلض  anyلور  erh A 

 مهرقا مث ينو يح معلص هللا لوسر اهيلع مهلا يلا et وول

 aid يذلا هعجو يف لاق معلص هللا لوسر نا رج علب مث هتراما نم han رك
 ديا عا #77

Eat ax), (> ا نم £ كحك خب :راقيد برعلا" Sy re Y Ars al! 

EZ 
 هللا لوسر ىرا ينغلب AR مكءالج يف نذا دف هللا نا لاقف دوهي يلا لسران

 all وسر م <& هدنع نأك نف نافيد برعلا ةريزحك wre ال لاق معلص

 نم معلص هللا لوسر ئم Se غدا نكي ملا نتولاول «ذفذا 5 يفتاولف معلص

 معلص هللا لوسر نم قي sie نكي مل نم مع ىلا ءالجملا زهجتيلف دوهيلا

 ar هللا يع ,نع رع نب هللا sur يلوم عفان ,ao„ قادا نبا لاق + مهنم

 ريب انلاوما يلا دوسالا نب دادقملاو ماوعلا نب ريبزسلاو انا تجرخ لاق رك
us -و 5 - 3 +  

 ,nal Gl لمللا تح يلع يدعف لاق ,WI يب انقرغت انمدق اف اهدهاعتن
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Jeاذبا هعمو نجرلا ديع هوخا هيلا مدقتف هذاش هل ارركذف معلص هللا لوسر  
- »)> ).“ 3 

 ناك lin مهثدحأ um ser.) Aa: Ar ذو ع هلم افيا ,Kaum ةصيود هج

eeاذخ موقلا مدق اذ ناكو 1  erمعلص هللا لوسر لاق هع ينبا لهق  

KTركذ اق ا = لاقدو ماشش ى 7 لاق +.(  Sieسنا نب  DEREN, 

a en Aءلص هللا لوسرل 1,585 = وش ملكت مث  Noمهيدحاص  

„> 

 almis ER وردم خل هيلع 5012 مت ماكتاق نووستا معلص ai لوهعسر لاق

 مال هللاب نوفلحجفا لاق عَن ال ام دع AU اذنك ام هللا Jgupa ايلات مكهلا
Gr o s 

 u 2 ند 32 م سان دع =«

 مثا رع Wis 5m مظعا رقكلا er er ام دوهي (se لبقنل انك ام هللا

Dion j9 بن  En 

 وكب 0 ام هللاوق لهس لاق خوان le sa: u ho هللا لوسر ةأدوق لاق

ur3  

 « يا بس و

 Nm لاق Rs يد gi يبق (er Aus er ae دمع نع يو Sl ىبا

2 2-2-6 

 هزأ Air Be fa} et Ahr Ike Be nö as ام ديلا م مهفاربأ 0

 aa! FR نمح ريمخ data يلا بنك EI هد مك ع الاص 28 دع اوؤملدا

2« 

  0 a 351مكتوبا ند , all, Bin au! als nnام  siهلو

 نوطعي ( a! Ss) 1343 Sb aمعلص  feلات ب لع (=  urn leديد

 2و تيا

un!تبدد لثم ببالي  er Gr ! a2وأ الأ 00  JEىا 5و عميد > &  

 را مو

 لوسر ةأاذوق التاق 3( Ss 3 دولخ ام alt, Gt اويتكف = اوذ خيأ

al!د دفع ىم معلص  



 يابا

 0 الو ليك اهيلع us مل هنال

AN Fansدنلا لوب لهل يطرأ يذلا نيفرادلا  ge 

 Say a ئيذلا er ae نب ناش لااا

 er 'ةكرفو سيق نب App هونخا سوا نأ ميعَتو سوا نب مهمخ ماشلا نم معلص

 * كلاس نب رع لاقيو ماشه ىبا لاق * نهحرلا دبع معلص هللا لور lo كلام

chىبا لاق * كلام نب ناورم ماشه نبا لاق *كلام نب نارم  At 

 ءامسق ري نب بيطلا هوخاو رب نب تتش وباو كلام نب ةلمجو نامهتث نب هكاثو

 يبا un هللا دبع lan اك معلص هللا لوسر ناكف + هللا دبع معلص هللا لوسر

zus alضرخف ةوهبو نيطسملا نيباصراخ ةحارر ني هللا هيج  

 دوهي لوقتف ملكف متبش نو اَنَلَف متبش نا لاق انبلع َتيِدَعَت اولاق اذان مهبلع

 ادحاو اًماع ةحاور نب هللا دبع مهبلع صرخ ,lei ضرالاو تاومسلا تماق اذهب

 يب وخلا اشتم نياهبما نيرعم نب راسج ناكها ور ا ا

ähي ةحاور نب هللا دبع دعي مهبلع صرخع يذلا وه  

 ل er هللا دبع قل

 اودع يح مهتلماعم يف اساد نوطسملا مهب يري ال لآذ ع ةوهي Sub لاق

 مهميتاف ةولققف ةثراح يني ينا لهس ىب هللا دبع JE معلص هللا لوسر Age يف

 نب لهس نع يرهزلا ينثدخ قادا نبا لاق + هيلع bei معلص هللا لوسر

 Eh ق١ نب لهس نع ةثراقك يني لوم راسي re انها 000 ا

 اهنم lie هل Lest„ قا ناكو ربحي لهس ني للا دبع ببدأ لا

 3333 هن

An jrيف  Brلق  alle Sysمث  apلاق اهيف  ur SSاومدق م“  
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 u مقرالا ,N اقسو نيثالث بلاط ينا تنفي ,BL اقسو نئالث بلطملا

 اقسو ىثالث شع تنب ةتمحلو اقسو نرعبرا ركب يأ نب ىنورلا ah اقسو

 wis يا نبالو اقسو (rl a تمني ةءايضاو اقسو نجعبرا رببؤلا 0

 EEE اهني ىبوشع وصب يالو is el بلاط مالو اقضو نبئالث

 8 ىنيعبرا اهغم هينبال اقسو ىيعست هيتباو بشو نب هللا ديعلو اقسو نيس

 معلص هماسنلو اقسو SR Eur„ نب اولكملو Li, wen a تقي بيبح

 هيرو احس

 ud نم ةءاست معلص هللا ,pm جمع bei„ ام ركذ ميحرلا نجرلا All مسب

 "1 pre فلا وز تقي ةمطافلو nz ىيناقتو Aug ةيام نهل مسق *رييخ

 ng yes Bang هوسنالا يب ,MON اقسو نيعبرا تيز نب ةماسألو اقسو ىبتاقو

 let نبا. لاق ءَبَقَكَو ساهعو نافع نب نافع دهش فسوأ ةسه ةثيمر مالو
 rl age lager نع يرهولا باهش نبا: نع ناسيك ىب Ale ينثدحو

 فيا ,EN الا هتوم ىنع معلص هللا لوسر صوي مل IE دوعسم ىب ةبتع

 as قم فسو ةيام داجب ىبيراحلاو ربي نم فسو ةيام داب نييواهرلا

anal,نييرعشاللو ربمخ نم فسو ةيلم داب  Seربيخ .نم قسو ةيام  

 ee a te agree ek يضواو

„ol00 لاق  Jam, Ef Us Slselنم معلص هللا  zusهللا 555  N 

 هللا لوسر يلا اوثعبق ريمخ لهاب هللا عقوا ام مهغلي نيح كدق لها بولق يف

 فياطلاب وا ربيخب مهلسر هيلع تمدقف كدف نم فصنلا دع. هذومدلاصي معلص

 ةصلاخ معلص AU لوسرا كدف تناكف مهنم كلذ ليقف ةنيدملا مدق ام دعب را
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 بد 5

 Abe ىنب ige 33 EIER مهءاكر شو ةفيؤمو pl نب فوع ينيل معان مهس

sagمهس لوأ ناكف فشلا يلا اوطيش م * ءاطَن  dir zuنب ماع مهس  

 هللا ناوضر ln ىلع مهس مث neu pen m اة ىعاس مهس مث فوع

-uüsr 

 مث  Yeأ  Aus er anمد ى يدو  ne et BR LER > etمث ماهيسلا

 ود -(

 م جس ! umsوثو  Kira Aal rl rtنمو < um rs „aروزا مم

 - دس(

 * يدع er مصاع eG g دياصأ يذلا معلص دللا لوسر et و لح تاك برعلا

 ىنبدو هءاسذ نيدو هتبارق كد صاخ يداو يي. ةيينكا lo AN لوسر eu مت

- u 

Am: ياس 7 N) er ةماسألو Aus Kal „lb يا سب ئلعلو 5 يتبام 

 Am, Sal xl يلا un ركب ينالو فقسو ييبام ةشياعل PR Ta قر سهو

 ةعيبرلو اةسور يبس رغعج ينيلو اقسو نيعيراو بتسو.تفاص بلال ا

eenفسر ةيلبم هينياو غمرت نب  Wear hl 

 سيئقلو اًقسو ىبسيخ ديزي دبع ىب ةناكرلو اقسو u ةقبت ينالو ng نوعيوا

 dern„ تانبلو اقسر نبجررا ةمرخم نب مساقلا ىنالو اكسو نأ 0030

erh ديزي ديع نب Mar ييلو فقسو ةيام ثراحلا نب ET ةذباو le 

PER TRERND. نان u ىب مصطسملو اقسو نيثالث ةمرخم نب سوا بالو امو 
 ء-ه هك

ia,هديب ةثيمز 6  cs Eat, aus re sis ur Ba iu,ثرادلا ن  
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Us 200ب  

 دع en ثكوسقو ره نم 0 ,HI ربعش نم اقسو ىبثالث اهنم معلص هللا

 يع نب رباج الا اهنع بغي ملو اهنع باغ نمو ربيخ دهش نم ةيبيححلا لها

 8, اهرضح a مهَْسَك معلص هللا لوسر هل مسقف مارح نب ورع نب هللا

 ةاطن تناكو ربيخ امهيلع تمسق ناذللا اه صاخ يداوو all ىدارال هاينز

 اكل ze ةقالخا ,GEN مهسا ةسخ IE ننم Als امس رشع ةيناغ قشلاو

 ,Base Eu مهساةياما ياو eu تقلا دع ,Als فشلا تمسقو

 مهلاجري مهس Ale ناو مهس فلا معلص هللا لومر باكا نم ربيخ مهيلع

 a A ناكف سرق اتيان 'ليححلاو يلم ةرشم غبرا لاجرلا مهليخو

am al,ناكف مهس لجار لكك ناكو 7  ITمهس  eiهيلا عج  Saleلجر  

 هللا لوسر Br ee ماغها I + عيب Una ze ةيئاغ تناكف

 ee ee نمو ليخلا نم يرعلا معلص

 نورلا Satz باطلا ىب رعو هللا ديجع نب ةدفطو ماوعلا نيريبزلاو اسار بلاط

 ا 1 اهلل ميسو ديساو EN يب وجا يدع نب مطاغو فوع نبا

 ähm ىكد نم sn يكد مهسو ee يني مهسو ,Köln يد ein معان مهو

 ماهسلا نم Säit ماهسلا ديبع هل ليق اهناو ماشه ىبا لاق * ماهسلا ديبعو

 هري نب جرؤخلا نب ثرا-ملا نب ةدراح ينب ىدا سوا نب ديبع وهو ربي موي

er!كلام  Sl) „I JE ER erراغش مهسو ةدعاس مهسو  Ga 5a, 

 De ie an لوا ناكف* شرا مهو ةثراح مهسو راجتلا

 TE تر نقلا ناك عك ريوسلا معياتو خوخلا وهو ماوعلا نب رببولا
u-2 

  ZNينب مهس عبارلا ناك مد ديسا مهس  zu! er Slيسماخلا ناك مد
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de) Bd er Sam; لاقو Sl an! لاق 

ER ميف هللا داهع لاي 
9-2 - 

BR مهعن اههف Kin, 
 > - 0 2 5ء.2- ه

 ,ya لكاص الاوه ام

 وهو

us 2 5 
 كد er نركنا ى 2 اذا

ur -دن  u.مهم 2 “<  

lsبكذأ يركم يف <  

 لاقو د 59 يركم يف هلوق رعشلل ةاورلا ضعب 9 ماشه ىبا لاق

un erمول يف كلام  aus333 اهف  en)ينأ نع ماشه  N)يراصتالا  

RE تهت داق U. -Uu ١ت rn 

 دوذم عجاشالا يراع كف لكب
 «U» هش سا -

 دهشم لك يف هادعالا دعي يرج
=.) ae G- U. 2 

Ne! 2% hair ans 

„uf su - 

Sl نراسللاي ةهذع) ra 

= uU. > I- 

 As سفغن نود dis) دوج

andy ار يه اندرو (oe, 

 يوقلا يهاو ال تاياغلا يدل داوج

  abeةودتش لك ىفيهلقلا هامر

  14 Rs JäN ieلا باصأ

 هييري 7 لك نم هرصفيو
3 .u- س ند Vu. ur هدو 

Ba: al, Frei! كاذب a rl ءايئالاب قدصي 

 تناكف ةبيتللار ةاطنو فشلا JE رييخ لاوما ٍذع مساقملا تناكو قادتا نبا لاق
„ur - 3> - : -u> I.» ss 

 عن ع س هل لا سان اك .-. - يد

 on اوشم لاجر معطو معلص يبنلا جاوزا معطو نيكاسملاو يماتملاو يرقلا يوذ

us ... ).- 

 لور ءاطعا دوعسم نب ةصيخت مهنم Anallı Ss لها نيبو معلص هللا لوسر
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 gast دقن هب متفلح يذلا هالار الك لاق ةبيصملا ر دلجتلا هللاو اذه لضفلا
52 

Saeuols اهيف امو مهلاوما eh مهالم تفي رع va كرت ريمخ Som 

aa, As مل ءاج امج مل ءاج يذلا لاق az اذهب كواجح nr lt; ءباكعالو هل 

 معم 5565 هياككار دمصع فضيل قلطتاف هلاوما خخاف اًذسم مكيلع لخد

 ملو لاق ناش هلو انل ناكل übe ول هللاو اما هللا ودع تلفنا هللا دايع لاي اولاق

a8, = مضداج =  

 = Er .- =. -- نت رم

 عدها د ان ك2 - - ونص د 5

 ليلذلا مييللا لعق اورقاو el حبيتساف Sol اوهرك

BT 7 nn 0 os analتوملا نلف  Ziربغ لاؤهلا  Are 

 - -ن#

 دق اكو دبع نب Ba al Sa وهو .Is تباث نب ن «lu لاقو

 هانم <

Ego wel Pr ar se, ze! er Sys يغب ىنم وضو رييخ نع rl" 

 RN £elal let ناكف 0 erlo هللا لوسر

u. 3. EBD? 32 -.uF - 

 و ec ردد 0( 22 ب 5 ند 3« عم

esمل  Pr 5,-40 ug, uديدللا واش &  = 

 Us = ساس و

 رسعا ريغ اسراف مهبف لتاقل °278 ع = ند تا

 1773 0و

2) Bra. schä2 dis 56 I, ةر-جم تاغ EB a3 si, 

 يدشناو كلام نب بعأل تايبالا هذه a وبا يدشذا ماشه ىبا لاق
 سدو د 02 -3E م

al,ل3  aoرصقم مكئاذ الول اك امو هرج ناش  
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 NER ال اولاقو ًارسأ تمس مق هلثع اوعمست مل ًالتق هباعكا لتقو طق اهلثع

 لاف * مهلاجر gr wel ناك ىع عطرهظا قبب ac ىلا يت

 نأ نورظتنت اها دمع اذهو ربخلا مكءاج دق اولاقر ine اوداصو اوماقف

 دع ةكمعم يلام am دع ونيل as لاق عكرهظا 55 لتقيف مكهلع & مدقي

 يقيسي نأ لبق هبادكأو دمعي لف نم RR ريبخ مدقا نا ER قاف يامر

 لاق Steel ىبا لاف + دمد يف ىم لاقيو ماشه ىبا IE * كلافه ام يلا ماجقلا

 ناني تدع عيداع تيم ذه Eurem عج a di id اودع

 خيبلا :ضضوف نم بديصاف nr ىلا لعل عرضوس 1اس 0

 هءاجو رجخلا بلطملا Our نب سايعلا عمس الذ لاق ءراجقلا ينقبسو نا لجق

(Seنم ةهخ يف اذا, ينج يلا فقو يح ليقا  usام جاجع اي لاقف راجتلا  

Isتيجي ىؤلا  Cl 08 aكدنع لهو  u Einلاق معذ لاق كدنع تع  

 gie Rn يرث اك يلام عهج يف نان ءالخ دع كاقلا يح er PR تلق

 ul ٌتعيجاو ةكم.يل ناك ءيش لك عهج نم تغرف اذا يح لاق عرفا يح
w = U. 32 م ع -  

 اَتالث JE „Ast ناف لضفلا اباي = ىلع !Bis تلقف سايعلا تيقل
 نو

ch 115.3لاق  yaslحقل هللاو اف لاق  Esكيخا نيا  Daدع  Ch 

ung peمل تراصو اهيف اص لثقتاو ربيح متتفا ذقاو يديح تنجب ةهغص.  

alas),دقلو يع مقكاف هللاو يا تلق لاق جاجح اب لوقت ام لاقف  Edeامو  
: 

 كرما رهظاف E33 تضم اذاغ هيلع CR نا نم اتوقف لاسم شلل ١01

 3 سايعلا سيل ثلاثلا موهلا ناك اذا يتح لاف بح“ ام دن هالاو وهف
058 5706 

 .u ب
as, al; 3يفا ياح جرخ مث ءاصضع  kan!اهو فاطفق  [Nابا ا اولاؤ |,  

rn - 
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 ءامصحلا ; & leيىجرا لاقو اهشوجو يف  alt 1,3 Äu>lo giتجرخظو كيسا ال

PR Fi a As ‚> 3 gm) 1 Zug‘ 55 EEEيلا  NS:ىصحلا  

au لوسر هد a6 2 No A sr امو 5 رج 5 Ey 7 ليداقمل 

 سان سب .-

 ,ar معلص هللا = هيلا Sal هيلع كذاك 1 7 salz عضوف معلص

 حب ينا نب A دبع gu, Sei نبا لاق + نبعلا روحلا نم هيقجوز نالا
 ب اد

a;lن | دل „<<  Saتف نت كيلا م اذا  a)هيلع ىبعلا روحا نم ةأاقجوز  

„u.سا ك0  

 ال11 ٠ ل كبرت نم جو هللا برت نالوقتو دهجو نع بارتلا ناضغنت

 يؤسلا طالع © ze وما

 السلا طالع نب دان فوض All لور ملك zus تدتف انو GL نبا لاق

 ,al 56 1 يىبحاصاهنع الام ةكم يل نا هللا لوسري لاقف يزهملا مث

Be sr لام ai. رب ضرعم اهنم هل هدنع تناكو Halb 
 DE لوقا نا نم هللا لوسري يل دب ال هذا لاف هل 55 هللا لوسري يل ندا . و

 ,en aut توجو ةكم ةامدق اذا يد تجرخ جاجا لاق

le ee BEN in,اوكا مهغلب <, عك هلأ  las 

 ,nr) I موف !Says a Gy, je ةيرق 00 اوفرع 08, zus يلا

ERاونوكي ماو طالع نب جاجا اولاق نوار 2 اح ىلا  Iheيهالساب  

 & En ىلا راش 85 عطاقلا نا انغلب هتان تمد اياه اتريخا ريخلا ,all هدنع

alsيتغلب دو تلق لاك اجلا 2 3942  Ss:كرسي ام ريخلا ن م يدفعو  

a el nie lan SUاوعمست مل ةعزه مزه تقف لاق نكاح اي  = 
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 هدم نس 5

 فيلح ثيل نب Arm يب نم ةربغ نب ميد نب 2 !BEN, an لاق 15(

 a تامل m Er نم مث ماصنالا نمو a داو لسآ ينل

 ينب ىمو نالجر ناهنلا نب Yan معلص هللا ,Jam اهيف 0 يلا ةاشلا نم

 سوالا نمو * قيرز نب رماع نب ةدلخ نب سجق ني دعس نب دوعسم فيوز
 « ن

 ىب ةءدجم نب يدع نب “ALS un zb نب دومدغ لجشالا دبع ينب نم مت

leنب  Salودا فوع نب ورع يفب نمو * ةثراح ينب نم مهل فيلح  

 re ةيلعث نب سبقلا كرما ىب ةبما نب ناهنلا نب تياث نب حابض

 u ني Ei EN نب سراو ةقارس a ةرس نيا ا

ur ul,ةمقع نب ةرام مافن يخد نمو ب ةدكاطو 56  ,= Rogue:ّىمو  A; 

‚hl Aتاكو  Lautماشه ىبا لاق *  Nu 

a ze Ol zeدهشتسا  lerيب. نمو * يرهزلا باهش نبارحذ  

ur 20 2يور كيب نم راضتإلا نموت * ةراقلا ني هل لل  

„us 

 Br ثياح يف يعار 2 يا 2

5s-- 5 = 

 ّىَم لجرل ارججا اهيف us a) wis هعمو ربيذ نوصح ضعمت رصاخ وهو معذص

 لوسرب لاق مسا اهف * هيلع هضرعبو مالسالا يلا وع شيب تك ادحا as‚ ال معلص

 و 5 2 خيا

 لاق اهب عنصا فوكف يدنع ةذاما و مف هذه بحاصل اريحا تفك ينا هللا
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 ةار مأ نع تالصلا ينا er ةيمأ نع مي er ناهلس <ssa قادغا !?er لاق

 اكل رافع ىنبا نم" ةوسذ ىف معلص هللا لوسر تيتا تلاك يف اهامس دق راقغ يب

 ya zus وعر اذه كهجو يلا كعم جرت نا اندرا تق هللا لوسي

 اذجرخخ تلاق هللا .Sy ذع لاقف انعطتسا امج 00 3 ot يوادنف

 مد اهب اذاو هلحر ةويقح نع ,a ZA فلا لك ركل فا ,Yan ردن

Bude Dersيار اذف تييحتسا'. .اقانلا يلا تضيقتف تلاق اهتضح  

 لاق معن تلق Sb تسغق لعل كل ام لاق مدلا يامر ين ام معلص هللا لوسر

RER PP etمث  BENهيق ج 23 ءام ّىم ةانا  pr weام يلسغا  

 معلص هللا لوسر تف اذن تلات كبكرمل يدوع مث مدلا نم ةبيقحلا باصا

che; Ads 3 = يلا 53 هذه خخاو ea نم انل خضر ars 

.-ur 

 تنام < ا-عقذع & تناكف تلاق lauf يقر 5 ال هللاوق Kür يف 1 اهقلعو

 = ®me .. هن - نع

 اهروهط يف تاعج الأ 58 نم رهطت ال تناك. Alb اهعم 305 Ss تصوا مث

os 2.03 v-0E su 

Asلعد 3 & ثتصواو  a5 > lelus g 

 هم ال - 30. سس اتاح

 a ا
 مث شيرق نم نباسملا نم ربيخب 0 Ge ةيمست هذفو قا-<أ نبا لاق

 آب ةعوبر مهافلح نم ملل سمتن ندع نب Earl يد نم

 ur Seh, Er نب ,A دسا نب ا نس مدفع نب رماع نب بلا er ورك

 تَيَعهلا pi! Ja En „ all) ثعمع “Sail Ans er Aut u نمو حورسم
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 Me نما un مهو مف مانق er FE ER رجفلا ا تيا

 JE I u اني Sirio 15 كلم Js يافا Jet معلص هللا لوسر ناكو

 هللا لوسر داققا مئ تقدص لاك ا دا يذلا ينكتب 3 هللا لوسرب

 يلصف ةالصلا ماقان الالب رما مث سانلا ًاضوتو ًاضودف انا مثربثكر بغ معلص

Ki U,اهوغركذ اذا اهوُلصَف ةالصلا متيسُد اذا لاقف سانلا دع لهقا  

SLةالصلا مقأ لوقي ككراجتو يلاعت هللا  Nىبا لاق  Steelلوسر ناكو  

 نم اهي ام رييخ متنفا نبح يسبعلا ميقل نبا يطعا حق علب اهف معلص هللا

 رييخ يف يسيعلا مقل نبا لاقف رفغص ين ربيخ 3 ناكو نجاد وا ةجاجد
2 a 2-2 3 

ws 

 Ba للنكت هللا لو عم ربيخ دهشو قانا نبا لاق * اهنافسا

el 53 u 
 راقفو

a 
IE, 

db Aa,ماهنب لا  

 راسجتالاب يمت جاجدلا أ

 el يني وا لهشا ne نم
PER JE3 ارغل ونه مهل رفاغملا  

 ماصنالا مياغ جا_جعلا تدع"

  EN Seلوسر ل خضرف  all«ي 14 علا نم معطص  ebنول كراع 200

a 7 m ilb5 u, 

9 I 

 سمعا د نو ناس ع

Seeةودغ ةعرز نب هرج يب  
 0 PET نك ناك

 عدت 8 Saal ul ترج

S [9 -ب  

os MS,مهليخ نم لغاش  
 _ نص

 مهاهبس اوذعا دق نيرجاهمو
 9 305 و

> Bun N دقلو 

 (SE 5 لذ 77 2442 ترف

ee u rer: 
 لاق ( erترد ماده  ass Anع فشآلاب غبادلا رغت 34 ىبعلا نع نوغجلا
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 تادعا ىبا لاق , Wrا لاق قولملا لفغم ىب هللا ىبع نع مهتا ال ئم

  007ينيقلف لاق ياحصاو يلحر يلا يقنع دع هتلقحان لاق مت بارج ربيخ

 اهيلع < يذلا مئاغملا بدحاص  Sbلاك هتبداني  Arيح اذه  RTنجد

  Ediال تلق , Re yaلعجل لاق  dusلوسر انارف لاق بارجلا

 عنصن نحنو معلص هللا  SEمسوتف لات  Kolكلابا ال مقاغملا بحاصل لاق مث

 يدافلكأن ياعصار يلحر يلا هي ٌتقلطنات هلسراف لاك هنيبو هنيب لح

er معلص يبنلا هانب 

 لاق ! Ste erةيبغصي معلص هللا لوسر سرعا اكو  useتناكو فيرطلا ضعيب وأ

ee وأي لكسر in sd 
39 00 FE يف معلص هللا لوسر اهي تايق كلام نب سنا Al sd. 

als, ملص هللا am, عا Aka RB Rei) يب وخا ددز نب دلاخ 

 , Killلاق بويا أبا اي كل ام لاق هناكم يار اهف معلص هللا لوسر حبصا يح

 دق ةارما تناكو ةارملا هذه نم كيلع ٌتْدَخ هللا لوسري  Eisاهجورنو اهايا

 اهتفخخ رفكب ده ةتيدح تذاكو اهموقو  Saleلاق معلص هللا لوسر نا اوعزف

 و يظغحب تاب اك بويا ابا ظفحا مهللا

 محا اعلا نع ايبا يتاح

jrهللا لوسو فرصتا ا:لا بيسملا نب نيعس نع يرهزلا يتثدحو قامصا  

 انيلع ظقحي ,Jo قم ليللا رخا نم لاق فيرطلا ضعيب ناكف ربيخ نم معلص
alas einهظفحا هللا لوسري انا لالي لاق مانن  Kolلزفف  ya,معلص هللا  
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einلوسر اًماو  AUموهسم هنا قربكيل مظعلا اذه نا لاق مث اهظقلف معلص  

 فخ مل ام يموق نم َتْعْلِب تلات لاذ دع Le لاق تدرتعان اهب اعد مث

 Es لاو سمكس ايبن ناك ناو هنما تحرتسا نكس )ناك كات

 un) JE * لكادلا 2%( N تامو Any هيلع هللا يلص هللا لوسر اهنع

 هللا لوسر ناك لاق يلعملا نب ديعس يا نب ناقع نب ناورم ,a قادا

 رورعم an ءارملا تفي رشد A Si 43 قوت يذلا هضرم يف لاق دق معلص

 ثلا يلا ةلكألا نم يرهبأ عاطقنا توجو نارام yür ما اي هدوعت

IE zu Kae neجاك  halنوريل  alديهش تام معلض هللا لوسر ! 

 معاص هللا لوسر غرف اذف قاحتا نبا لاق «ةوينلا نم هي هللا همركا ام عم

 يلا اعجار Sail مث يلاهل دلها رصاخل يرلقلا يداو ىلا فرصنا ريهخ قم

 JE ديعلا رما 1 « ةنيدملا

 يتدخ قاع#١ ىنبا لاق  AB ur geنع  Unيلوم م  ar er Al ausنع ١

JE üyaphافكريطلا ا  Iyu, zuيرغلا_يداو يلا رييخ نع. معلطاهللا  USاهب  

zu meine 0 dhمالغ معلض ةللا لوسر.  alءادها:  Aa ur Kal a) 

 عضيل هنا هللاوف لاق pe وخا م 1 ماشه نبا لاق * ana„ مث يماذجلا

Ja)ل الع دل عم هيا مهس هاتا ذا معلص هللا لوسر  ZU a 
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 ا ىف ال ماغكلا يلا نهوعجرت الق تاتموم ىنهوفشع نان ىهنامباب del هللا

 اذا Beil نا مكيلع حافج الو اوقفنا ام نهوتاو ىنهل نول مش الو

 مصعلا ةدحاو ماشه ىبا لاق * رفاوآلا مصعب اوك الو نهروجا ىهوههتا

 ROHR! Ber لاق بيسلاو لجحلا يو ةمصع

 mas © De ةييرسلا ليطن سيق هرملا يلا

 مكح مكلذ اوقفنا ام اولاسيلو متقفنا ام اولاساو *هل ةديصق ين تيبلا اذهو

 Samy نارببزلا نب ةورع هيلا بتكف لاق * ميكح مهلع ,All مكنيب مك هللا

 Eben, pa دري نأ دع ةيبيدحلا موه اًشيرق Jo ناك معلص هللا

 لآ 53372 51 AU يأ مالشالا لاو معلص هللا لوسر يلا ءاستلا رجا US هيلو

 مالسالا يف ةَبْور نيج امنا نهنا اوفرعف مالسالا ae نما نش اذا نيكرشملا

 BE fell ل اودرنمف نا مهنع ىسبتحا نا مهيلا نهتاتدص دري رماو
 . هع

Jg, & Sul win مكعب all = كذ مه ءامسد نم مهنع \ynan er 

ER ىم لاس 3 As al nl يذلا Su, لاجرلا 5 5 mist معذص خللا 
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  Usهل مسا

 غلي اذذ قادعا ىبا لاق RR ربصب وبا ماشه ىبا لاق * ةنيدملا هيلع اومدقف
u 

Janيل 7 9/2 9  zusمهبحاص  a aلاق مث ةيعكلا يلا هر <  

 سال ل ع سد 2

u.3 4 ندع £ 00 :  

esلاق ةرشز يب فيلد سينا وبا  mas! Pr Län er)يرعشا  

Seهند  -.nEN 

gu)نع  ageلو5 ورذ  blداق نم يف امو  

 - w ده نص روك وع ©

 داعب نم ;Sl ينيتاعف ينم تيرت باتعلا نكت ناف
Hب 9 د  =u.E u - ur 

 sl 56 en 3 lin us يدعوتا

 -- ب -

9 Te 

  Brيطو 151 يموقب ايا نمر ؟ الا ( raيدارا مو

  1د ..

 يداوعلا ىطاويلا :تّيح ىلا . .كشربغرهازأفلا أوعفم مه
Us. m = -7{ - 2 - ..-  

 دارطلا in 5 ل مهاوس كه لكفو ةردهط لكب

5 -.-8 

 داهلاب ع 3 5, Er تق ars abe دق ,lud مهل

„Um 

E er هللا Ar „le 

.E 9 ان 5 

 . 89 هن د -

5bديعلا  le yaنم ا لض اليهس  alas 

 داليلا يف ةلاقملا نع تعو عنع هوسلا نيف نباي رصقاف

 يدامتلا نم (Be تاهيهف ديزي gl ببانع ركذت الو
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ex 

 مهل ا معمر يوأ نب رماع ينب نم الجر اًقعبو معلص هللا لوسر يلا ينقثلا بضو

 معلص هللا لوسر RS سنخالاو ,PS US معذص هللا لوسر LE امدقف

 ناوردغلا اننبد يف انل اصب الو Ahr دق ام موقلا ءالوه انبطعا ىق اذا ربصب اباب

 لاق كموق يلا قلطنان %2, ارك ee N عاج مالا

 000 a اياه لاق قيد اف قوفتغي نيكرشللا يلا ندرتا هللا لوسرب

neنيفعضتسملا نم كعم ىلو كل  Uns, werاذا يح امبعم قلظنات  

 ie Es„ اقع ءابحاض دعم سلجو رادجأ لا سلج ةقيلحلا يذي نك

 لآل اخي نا معق لاك ديلا رظنا لات معن لاقف رماع ينب امناي اذه كفيس
 3 اء

all Ass, نأ يح m يلوم لا a هلتق يح هب دالع م-ترب ريصد 4) li 

9 >-. 

 Late لتقف ل6 كك ام كو لاق معلص هللا لوسر يلا يهتذا اذ اعرق يأر دق

 ذعي فقر in فيسلا اكّتوتم ربصو وبا علط يح حرم ام هللاوق يحاص
> - 3 123 FO ne 

a he Le AN يدآو iss هللا لوسري لاقف = N لوسر 
- „u 

> „23 

 نم صييعلا لؤذ يد BD وبأ ar مث 5 م ناك ول بروح = a1 لبو
 ستاد د

a“ &sاوذاك 0  Le aeليو ربدصب ينال معلص هللا لوسر 0  

wZ5 3  

wس0  

 ,Al نورغظي 3 Ka دع او-ةميض as اوذاكق ,wi Je وبه يدس ئم ببرق

3 
alt Jam) يلا Ka ee قو اهضوعطذقا الا ربع برع 3, هو الأ es 



Vot 

 + مههايشاو ليهس نب لدنج al ةعوبر ,len Als ماشه ىب Ebay ةربغلا

 ةيلهاجلا ةيجع N مهبولق ين اورفك ىيذلا لعج ذا لاق مث قاحا نبا لاق

 ادم ناو ميحرلا نجلا هللا مسب بتكي نأ يجح نبح ورع نب 00

 ةلك مهمزلاو نيذموملا Jar هلوسر لع هتنيكس هللا لزئان لاق مث * هللا لوسر

 ادم ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش ىيحوتلا يا اهلهاو اهب فقحا اوذاكو يوقنلا

 دجسملا Aal„ فحلاب ابورلا 539 هللا قدص دقل لاق مث هلوسرو هديع

 ملام As نوفاخ" ال نيرصقمو مكسور = نبذما هللا هاش نا مارحلا

Talesهللا لوسر ايورل يا  „aleهذا يار يلا  Kl; Enال  lie 

 لعجل اوطعت ما ام كلذ نم Ars نوفاخج ال دعم نيرصقمو مكسور ىبةلحم لوقي

et eeاف يرهزلا  ER er 

 ةذدهلا تناك اف سانلا AH ثيح لانقلا ناك امنا هنم مظعا ناك هلبق

 ,Kell ثيدحلا ىف اوضواغتف ,WEN اضعب مهضعي سانلا a برحلا تعضرو

 ge كفيت 3 لد قلو هيف لح الا انيق لل مالسالاب دنحا :ككي نق

 لوق دع ليلدلاو ماشه ىبا لاق .*رثكا را كلذ لبق مالسالا يف ناك نم لثم

 نبرباج لوق يف ةباهيراو فلا ين ةيبيدحلا يلا جرخ معلص هللا لوسر نا يرهزلا

 REN ةرشع يف نبدنسب IE دعب ةكم متاف ماع جرخ مث هللا دبع

 Au دعب نبةعضةسالا نم موق للا هيلع يرج ام

 يمنا نب الهناه ريب ويف اذا القبول معلاضأ Al Jam, ei W قاحا ىبا لاق
 و .نآآ

RATEN & > er)دللا لوسر دع مدق اف ةكم سبح  a3 rs „loرفزا  

 وه ب
 نس ورع er فيرش نب سفخالاو ةرفز ) نم SE ني تيه ني نإ 0
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 ةصقلا مث * انولهاو  zeمتقلطنا اذا نوفلخملا لوقيس هلوق يلا يهتنا يح مهربخ

 انوعيتت ىل لق هللا مالك اولديب نا نودبرب مكعوتن انورذ اهوذخانل مناغم يلا *

 لاق «دبدشلا سابلا يلوا موقلا داهج نم مهيلع ضرع امو مهرجخ نع ةصقلا مث

 قادكا نبا  Aue anساهع نيا نع حاير يا نب ءاطع نع حجي يا نب هللا

 هذا يرهزلا نع مهتا ال نم ينثدحو قاحتا نبا لاق سران لات  JEسابلا ولوا

 عم ةفينح نيدشلا  slلاق مث  aAكنوعبايب ذا نينموملا نع هللا يضر

 اير اجتف مهباثاو مهيلع ةذيكسلا لزناذ مهبولق ىف ام معف ةرجشلا تح"

 ةربثك مناغم هللا مكدعو اهكح ازيزع هللا ناكر اهنوذخاي ةربقك مناغمو

 ىنمولل ةيا نوكتلو مكنع سانلا يديا فكر هذه مك لجعف اهنتوذخات

 هللا ناكو اهب هللا طاحا دق اههلع اوردقت مل يرخاو اهقتسم اطارص مكيدهبو

 ركذ مث *اريدق هيش لك ىلع  geمهب ءنم رفظلا دعب لاتقلا ىع هايا هفكر

 مهيديا فك يذلا وهو لاق مث * هنع مهفكر مهنم باصا يذلا رغنلا ينعي

 اهب هللا ناكر مهيلع مكرفظا نا دعب نم ةكم ىطبب مهنع مكرديأو مكنع

 يدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه لاق مث * اربصب نولهت

ei دعا لاو سويعملا فوكمملا ماشع نبا لات * لص غلجي نا اًوكعم 
  2م ن “ هاهي . uسي < .

Fakesلاؤق ما ءاديج يتطعب للسلا هفكع طومسلا ناكر :. 

 تافموم Hay نونموم لاجر الولو قاحا نبا لاق + هل ةديصق يف تيبلا اذهو

 نا مغلا ةرعملاو معربغب ةرعم مهنم مكبيصتف مهونطت نا مهوؤعت مل

 لاق * مهيلع ads مف ما امأن هتيد اوجرخعتف معربغب ٌةرعم مهنم اوبيصت
 ٠ ديلولا نب ديلولا ين ةيالا هذه تلزذ لاق هذا دهام نع ينغلب ماشه ىبا
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 س ان د =

Armyةلسم نب دومحتو صاقو 31 نب  nn,نب يلعو كرشم وهو صفخ ىب  

 ين سد م د “

 fh EEG EIER يلا ماق علصلا نم غرف اذف + مرحلا يف يلصي ناكف لحلا

1 

 اويثاوت فقلحو ردك دق معلص هللا لوسر نأ سانلا يأر امجلف يازخلا لضغلا

Syنبا لاق + نوقلحيو  lat Seiدهاجت نع صج ينا نب هللا دبع  
-ü- 9 

 Et هللا محري لاق هللا لوسرب نيرصقملاو اولا äh هللا محري معلص

 هللا لوسرب ىنورصقملاو اولاق et all محرج لاف هللا لوسرب ىنيرصقملاو اولاق

 مان ستاد

 نورصقملا نوف ىنبقلحلا al ترهاظ 8 هللا dam PIE نيرصقملاو لاق

 نا سابع نبا نع دهاجي يثدح حبيت يا نب هللا دبع لاقر *اوكشي مل لاق
 523 “.- هد نع

 مذلا لوسر فرصنأ مث هثيدح يف يرهزلا لاق + نيكرشملا ككذب ظيغيل ةضف نم

 ZEN ةروس تلزن ,Kiga ةكم نيب ناك اذا يح الفات لكذ ههجو نم معلص

 np رخات امو كبنذ نم مدقت ام هللا لآ رفغيل انيبم اكن لآ انت انا

zipيفو هيف ةصقلا تناك مث *اهقتسم اطارص كيدهيو كيلع  alaيت>  

 قوف هللا دب هللا نوعيابي اهنا كنوعيامي نيذلا نا لاقف ةعيبلا ركذ يلا يهتنا

 مدبتووسو هللا هبلع ىفاع اع (da ئمو يمسقت دع ثكفب امان ثكن er مهبدبأ

2 3 - - 

 مهرفنتسا < لاق مث بارعالا نم هنع فلخ“ نم ركذ مث * اهظع ارجا
 اك - نأ

95 



 الدعم

 ,Dogs شيرق Me يف ندع اولاقف ركب وفي تيثاوتو هدهعو دمحم دقع يف ندع

 Job ماع ناك اذا هناو ةكم انيلع لخدت الف اذه كسماع انع عجرت كنار
-u-E =و و =  

 ىف فوبسلا بكارلا حالس كعم EW اهب تقان كبادكاب اهتلحدف Kir انجرخ

 و و دو

 نب age وه UN بنكي معلص هللا لوسر انيبف aldi اهلخدت ال برقلا
Tanz 

 يلا تلفنا دق ىيدحلا ىف فسر ورك نب Sage up DES ورم

 ns len معلص هللا اوس باكا ناك دقو معلص هللا لوسر

za000١| قم اوار اس اوار اف معلص هللا وسر اهار ايورت  goal, All 

 ارداك يد ميظع se al yo م-علص هللا لوسر هيلع

 لاق مث 58 ذخاو ههجو برضف هولا ماق 00 ايا ليهس يار اف نولكهي

 Dr لي اذه كيتاي نا ليق كنبير يبي ةبطقلا تل دق دمعي

 اب Ale Br En لدنج وبأ لعدجو شسشبرق ين ا درب هدم ع

 مهب ام يلا سانلا كلذ دازف ينيد يف يننونتفي نيكردملا لا 5," نيؤسملا رشعم

Jsهللا نان بستحاو ريصا لَدْنَِج اياي معلص هللا لوسر  Den 

 En li Lake دق اذا جوكر ارش ييفعضتسملا نم

 يا عم باطخلا نب رع بّتوف لاق * مهب ردغت ال اذاو هللا Age انوطعاو كلذ يلع

Jainنوكرششللا مهامان لدقج اباذربصا لوقيو دينج يلا يشع  el,مهددا مد  

 فيسلا EL نا توجر رع لوي IE هنم فغبسلا ميات Ge لات بلك مد

 معلص هللا لوسر 2 55 + Zus)! Sa, a et ze لاق هادا هب برضبف

a Ra) DERرع  Asنباسملا نم ةلاج 51  TORركب وبا ىىكرشملا نم  
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 ملكت معلص هللا لوسر يلا ورع نب Ira يهقنا LS لجرلا اذه اوثعي نجح
 3 ءان 3 2 -بدص و هن دي 7 27

 باتكلا الا فيه ملو رمالا ماتلا الد صلصلا امنيب يرج مث اعجارتو مالثلا لاطاف
.. u - همس 

 لاق ىلي لاق هللا لوسرب سيلا ركب اباي لاقف رك ابا ab باطخلا نب رع بتو
 5- نو سه ء | ©. == هن

  + Voم(. 5

 حهشأ اذاو رع لاق هللا لوسر هذا حهشا ينان هرئرغ مزلا رع ايركي وبا لاق انتيد يف

 معلص هللا لوسر يا مث * هللا لوسر هنا  ESلاق هللا لوسرب تسلا هللا لوسري

 مالعف لاق يلب ill اوسولرا لاق يلب لاق نيؤسملاب انسلوأ لاق يذب
Z uهد د  

 لاق ينعيضي ىلو هرما فلاخا نأ هملوسرو all دبع اذا لاق li ين ةمندلا يطعن

 هدا لى

 ذيمويد تقلع يذلا نم ,(ieh, abe موصأو ا ثأز + لوقد Fo -. اكو

u.» 

 هللأ لوسر اعد مث لاق Int نوكي ا توجر < هب ES يذلا يمالك ةذاخم

Alt) Er ميحرلا wa! all 5 بتكا لاهو us بلاط ينا er + pa 

 , Kalهيلع ملاص ام اذه بتكا لات مث اهبتكف مهللا  Austهللا ٌلوسر 5

 مل هللا لوسر كنا تدهش ول ليهس لاقف لاف ورع ىبأ  Kbıكدا بتكا يل

 دبع نب دمع هيلع ملاص ام اذه بتكا معلص هللا لوسر لاقف لات هكمبا مساو

  alور نب ليهن ١ مو د لا  a ze N eyناو 608

PAR نذل ربغب شيوق Ron? نم هذا طع ضعي نع pi كيو سانا 

  35عم نم اًشيرق ءاج نمو مهيلع  19358 eeناو هيلع  knةفوغكم بيع

 الفا الو السا ال هناو , alنأ د نم  Aaلمد نقع يف , sagtهيف لد

 «u يب =

 اولاقف ةعازخ تيثاوتذ * ديف لخد مهدهعو شيرق A sl نمو
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 6206 ود نو 20 .

Gas فوطت 5( ١ Sul;لاق بفطق  far] lsهتثأ لوععر خد فوطو يح قعفال  

 َن
 9 دن

- uw 3.0. - 9 

 ناوضرلا عيب يب لقق

 ند لاق معلص all لوسر a ركب (a نب هللا Sur sort Sl=ei ىبا لاق

 و 3-0. <

 er N N تدم“ ناوضرلا ةعيب تناكق ةعيبلا يلا

-E ERو -  

 نسانلا معذص هللا ;Jam عيامذ رغن ,Y 5 Ks UL ei توملا دع انعوامي مل

 2- ee 5 نص

-> 2 

 ايض نق al 0 BEN هيلا 5 36 ,all لوقي هللا دبع. نب رباج ناكف
eg ey 

sr 

hi ركذ يذلأ Ö a al) ١ Io يأ مث * نمانلا نم = اهي me اهملا 

Er ah أمسأ نع ug =3 دق ماشه an! Js * Tri. oläs 

sans lie وبا ناوضرلا ذ ةعبو معلص هللا لوسر al نم لوأ CR) يعتلا 

 نار !er ع ا يأ نبأ ن ع هل دافساو <Sa ني & Gl نم ين3دحو

 يي يرخالا يلع 5 sat, pad نامهتعل al „ale هللا لوس

 بو دين

 ةزوهلا رمأ

 حيل 5

en رماع u اى ورع نب us 3شبرق تّمعب م Sy) Je Sl en) لاق 

  exلوسر يلا  allهل اولاقو معلص  RR Is Saالو  nA d eeااا

 ل هت ا 32 =
 13,1 ةودذع !تيلع اهلخد 1 اًنع "a! Ga ال ,all 3152 عماع lic عجرد

„0-2 

ziel! موقللا sl, أ 23 لاق Kur, معلص هللا Jam, s', 16 #در ur? age Ber 
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 , Blاي لاقف شبرق يلا عجرف هوطخا الا :يش كرعش نم طقسي الر. هرردتيا الا

 نا شورق رشعم  ERدكلس 3 يرسك : ie, 3238 jeناو هآكء يف

 تيار ام هللاو  ERمنوؤسي ال اموق ثيإر دقلو هبادكا ين دمحم لثم طق موق يف

  1,5ابا  seقادا ىبا لاق , rnهللا لوسر نا معلا لها ضعب

 شيرق يلا هثعبذ يازخلا ةيما نب شارخ اعد معلص  Kaهلجو  SEلاقي هل ربعي

 بلعتلا هل  Allمهقارشا  acهب اورقعف دل ءاج ام  Yanاوداراو معلص هللا لوسر

lee نبا NE + معلص هللا Jg, يأ يتح دليبس اول شيباحالا هتعنف هالتك 

 , aيلوم ةمركع نع مهتا ال نم ضعب ينثد> ! unاوقعب اوذاك اًشيرق نا سابع

 وا مهنم الجر نبعبرا  purمعلص هللا لوسر ركسعو اوفيطي نا مهورماو ًالجر

Ars معلص هللا لوسر ملهي PRESSE اوذمجات KEN هباضا' نم مهل aaa) 

 لينلاو ةراجلاب معلص هللا لوسر ركسع يف اومر اوذاك دقو م ]ميس قلتو مولع *

 لاقف هل هاج ام شيرق فارشا هنع غّلييخ ةكم يلا هثعبيل باط4لا نب رع اعد مث

 فاخا ينا هللا لوري , liسلو يسفن دك  Krبعآك نب يدع ينب 77

  ieينوادع شيرق تفرع دقو ( telو اهيلع يتظلغو  E st ENعا لجر
3 € 

 معلص هللا لوسر اعدق نافع نب ناهتع ينم اهب  länينا يلا هثعبف نافع نب
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 ينب اخا فيخألا نب صفح re هيلا اوثعب مث لاق ةكمب ناك اًنيش هيلع
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 هذع  x uىف لزن يذلا نأ مسا نم لاجر نع معلا لها ضعي ينثدخ
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 يذلا كلذ ناك ينوباصا مه نان برعلا رياس ىبدو يوب KR مهيلع اذ ام برحلا
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 رارملا ةينث يف لكس اذا يح معلص هللا لوسر جرخو شيرق re اوضكر
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 اورك خف معلص هللا لوسر اوتا مث هقلطان لجرلا قلطا تاردجا AR لاق ,al ال

 يناذأ هللا لوري لطعملا نبا MRS لطعملا ىب ER اعدق ل كيد
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 لضفلا اولوا لتاي الو كلذ ين هللا لزنان تلاق  Rnيرقلا يلوا اوتوب نا ةعسلاو

 هللا رغغي نا نوهت" الا اوسغصولو اوفعيلو هللا ليبس يف نيرجاهملاو نيوكاسملاو

GUT لاي الو مكنم لضفلا اولوا لتاي الو „LER ىبا لاق * مهحر روفغ هللاو مكك 

 لاق مكنم لضفلا  zulيدنآلا رع نب سيقلا

ge ريغ ملاذعت العب zu  رددته go كيف مقا 

VER اواوا ٌفلَتَب الو لضفلا اولوأ EL الو لاقيو هل ةديصق يف تيبلا اذهو 

 ا ٠ قم نولوو وخلل هللا تاتكا ىو نع انغلب امجد نسل فاى ا

 قومي ماكانت  Kal, ERSلباس اع نمل 3

sul ge FR en logie ساذلا au يف ام تيل ren 
 تيبلا اذهو  Su) 3يف اوتود نا ينعف اهعضوم يف هللا ءاش نا اهركّذاس هل

 اولضت نا مكآ هللا نيبي لجو زع هللا باتك ينو * اوتوي ال 5 فاما ا

 ال نبل ديري هتذاب الآ ضرالا دع. عت نا ءامسلا هكسمبو اولضت 2 نا ديري

 يريجلا غرفم نبا لاقو ضرالا لك عقت

  58مادا  5 u edالو  onesاديزم

  Fe „bel 5اديحأ نا ينتحصري ايانملو انهض توملا

 ربا لاقف تلاق قاحا نبا لاق + هل تاهبا يف ناتيجلا ناذهو كيحأ ال نا ديره

 ناك يقلل هَتَقْفَت مطسم يلا عجرف يل هللا رفغي نا بحأل يلا هللاو يلب ركب
 . vr نو

 يادبا هنم اهعزنا ال ,all لاقر هيلع ففني

 فيسلاب تباث نب ناس ضرتعا لطعملا نب ناوغفص نا ريث قادها نبا.لاق
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verهللا نس ناد نأ ئم ارق  hierنع يرس مث تلاق سافنلا لاق ام  

 gu Are 2 تادش مود يف نامجلا لثم هند ,ER a5 سلجل :معلص هنلأ لوسر

 تلق تلاق كتدارب هللا لونا قف ةشياع اي يرشبأ لوقيو هنيجج نع قرعلا

 we ale all نزئا المر مهيلع الشو naeh سانلا يلا جرخ مث هللا دمحب

 A zäh & عطس« رما مث للذ يف نارقلا

 نع راسي ني il يلا ينثدحو + مهدح اويرضف ةشدافلاب مصفا نم اوذاكو

 بوبا 1 تارا Sul 09 ىب Als a ايا نا all ينب لاجر ضعب

 مااي تنكا SS ككذو يلب لاق ةشياع يف سانلا لوقي ام zus الا بويا اباي

 IE fi ريغ ,all ةشياعف لاق هلعتأل ثنك ام ,all ال تلاغ Ekel بيهل

 دع لاقف كالا لها نم لاق ام ةشحافلا لها نم لاق نم رك خب نارقلا لزن اف

 رب وه لب مآل ار jr هةوبسع" ال مكذم ةبصع كفالاب اوناج يذلا نا لجو

esللكل  aباذع هل مهنم عرفك لوت يذلاو مثالا نم بسةكا ام مهنم  

 II N en ناسد كلذو + ميظع

 all aus دربك يلوت يذلار ماش ىبا لاقو هباككاو 0 نب هللا دمع للذ لاقيو

 Ei Also لبق ثيدحلا اذه ىف فاحأ نبأ كلذ ركذ دقو يأ ىنا

 )0 EL اولاكت قل I مهسفناي تاتموملاو :نوفموملا ىظ هوهعمس ةهالول

alهنوقلت ذأ لاق مث هتيحاصو  RNخولوقتو  a re, 

 لاق ىوفر ةشياع ين اذه لزن الذ + ميظع هللا دنع وهر us هنريسعتو مع

 قفا ال ,all هقجاحو هتيارقل gie دعب ففني ناكو ركب وبا لاق لاق ام اهل
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 انيلع لخهاو ةشياعل لاق يذلا دعب !دبا عفذي هعفذا الو !دبا بيش صطسم يلع
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So تاودأب يدنعو معلطص هللا ya, يع لخد مث تلاك هلكاتف ZA قاتف 

 ماصتالا نم ةارما , hlيعم يكجت يو  „IEهللا دمخ , ölلاق مث هملع
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ls هدايع نع ةبوتلا لجقي هللا ناف هللا يلا ai سانلا لوقي ا اوس تفراق 
 كن

 توتو 0 (is wm ام Sim» مد نحل :Ss يف لاق ن !الا وش م هللاوذ

ge lu slgnnlرقحا تنك انآل هللا ميو تلاق اًدكني ملف معلص هللا لوسر  

 ,sl يلصيو دجسملا يف هب ةقياتارت لاروع No eh ترحل

 ا ge هللا & RUE De as 3 er هللا 5 3 نا 1 تنك دق

ني ارق امان <a ريك 7 نوارب نمد معي
 يدنعرقدا تناك يمسفخل هلئاوف & لز

 a0 طبت تاس اميل: تلق SE ناتي يونا را مل اذف تلاق كلذ ىم

 تيب لها معا ام هللاوو تلاق ae اذ < يردت ام هللاو الاقف تلاق ملص

 قف ركب a1 لا دع لخد ام مهيلع لخد
al ar Siاميحتسا نب 7 ا4ف  de 

 AI نا هللاو ادبا ٌتركذ اه هللا يلا دعا ال هللاو تلق مث تيكيف تربعتسا
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nr Kaya BEEمذأ ند ةداسو  airم كك نم كل قب اذا |! أماقؤ ةسأر ل  

u.1 ع < » 
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 2 مال اة
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 el نا كو mi ةئجنو ala لا يذلا عم جزوخلا قم لاجر
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 ad ابرضااهبرضف lb al ىب Je اهيلا ماقف تلاق اهلاسهل 000 Aa هللا
©„ . = . 
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 ةينب يا تلاق اميش كلذ  ähهانس> ةارما تناك ام لقت هللاوف ناشلا كيلع
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 فلا ربغ مهيلع نولوقيو يلها ين يننوذوي لاجر لاب ام سافلا , allتع ام
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sy (üb 5 xa3 IR Se Erيلا تعجز اع عا الو 00 نا  
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 رك ديذ نا 0 مهو جدوهأا sb„ هدلحر م اوغرف دقوربعملا يل نردخري

 سارب اوذخا 1 هيق نا اركشو ملو aa دع دع هودشف هولا ziel تنك

 فلطنا دق er الو عاد نم هين ام. ركدسعلا يلا تدر هد اوقلطتاتربعملا

 دق ول نا:تفرعو يناكم. يف تعجطضا مث يابلحب Als تلاف * سانلا

 bel ER نب bie 2 N ةيصاخشمل 51 alla ‚1 عجرل تدقتفا

 يداوس كر سانلا عم تبي مي مق دجاج ar ركسعلا ندا فلك 605,

 لاق نار اف انيلع بالا Ser دا لعق قاري ىقاك .تقو ص فقو يتح لمقاف

 ام لاق يايث يف ةففلتم ,Lil معلص هللا لوسر < نوعجار هيلا ,Lil هلل انا

PRلاغف ربعيلا برق مث هتك اف تلاق هللا كجر  Pr als, ET ةلاع ١ 
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 BE لإ علط اونامطا الف سانلا لؤنو ٌتححصا يتح تدقتفا امو سانلا

 FRE كلذ قم يشب معا ام 0 جيعتراف اولاق اه كفالا 0 لاقف
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 08 ١ لل دنع للا نورك ينال يوبأ لاو معلص هللا لوسر يلا ثيدحلا ىهتنا
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 يجر تيكتشا اذا تنك يف هفطا ضعب معلص All لوسر نم تركذا دق ينا الا

 ا ل1101 ناك ادننل كلذ ةركناف :ككذا يوكش ف ي لاذ ٌلعفي لف ىف فنطاو
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 متلعل رمالا Te ول هللا لوسر مكيف نا اوالعاو ىبمدان متاعف

 5 نم ينثدح اك لاذ هرغس نم معالص هللا لوسر BT دقو + ةيالا خا يلا
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 رببزلا نب هللا تيع نب Bar نب يمحب يثدحو قادتا ني .دمدم لات + موقلا

 ةشياع ىع (ge دبع ةنيا ةره نع ركب يا نب هللا Dany ةشياع نع هيبأ نع
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-ur - urساو ..  

 ىم معلص هللا لوسر EB تلاق *ءب نوقلطنيف ربعبلا سارب نوذخاي مث

 ضعب هب تايف Syke لزذ ةنيدملا نم ابيرق ناك اذا يح الفات هجو كلذ ةرفس
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 معلص يبنلا يلا نا مث فقيقعلا باعش نه نعش يف , JEاي  netيتفبا متهصا
  - usمنهن

 , alas länهللا لرسر لاقف  adeناريعبلا نيان  Nيف قيقعلاب و

 علطأ ام هللاوق  dEهذلا الا لذ  er Abنم ىلع هل نانيا دعم لساو
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Ibنبا  Bleiلققو سان ثيموي فلطصملا يني نم بيصأو  Veبلاط ينا نب  
 ,rl اًنلام (hr مهتم هيلع All ناولظ

 ىينموملا عا ثراحلا تمي ةوريَوَج را

 نيذسملا يي دست LEE Ike Lian مهنم بانا تق: معلص هللا وسر ناكو لاق

 جوز ماوضا يا: ني ثرانحللا كب ةيويوج lan نيا ةليس رانا ا

 ةورع !ey سرغعج نب A ينتدح قاد نبا لاق + معلص هللا لوسر

 ةيريوج تعقو فلطصملا ينب ايايس معلص هللا لوسر مسق LA تلاو ةقياعا ىع

 دع. ةقيتاكف هل ;es ar سامشلا نب نسي نب تباثت مهسلا ىف ثراحلا تغب

 Yon) EIG هسفنب تذعا الا حا ale WER ةَولَح رشا ااال اا

 باي دعم اهتيار نا الا وه ام هالاوف ةشياع تلاق اهتباتك يف هنيعّتست معلص هللا
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 BR 5 معلص هللا لوسر نا سانلا I za جرخو SE * تلعف دق لاق

 اولسران معلص هللا لوسر ماهصا سانلا لاقف مارض يا نب SEN تنب ةيريوج

 فلطصملا ينب نم تيب لها ةيام اهايا هججوزتب فتعا دقلف تلات مهيدياب ام

 فرصنا امل لاقيو ماشه ىبا لاق * اهنم ةكرب اهموق دع. مظعا تفاك ٌةارما معا اف
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 اعف يا نب هذلا دبع , Salاناث هب نرمف العان تنآ نان هنع  CN delهسار
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vr 

33. 

yeah glنى  TEدعي'سانلا صعيو اتماك 56,  u Kaeعوكالا نب 28  

pr er ER eb ERS REN)ملو ناك كلذ يا ملعأ هللان ةثراح ينب اخا  

 ناسرفلا جرخخ هيلجر طع موقلاب فحل نم لوا ناك :دق اسراف ذوموي ةؤس ىكي

 ةدانق نب رع نب مصاع ينثدخ قادعا نبا لاق ء«اوقحالت يح موقلا بلط يف

 لاقي ىراكو days نب ml sr وخا ل er ne موقلاي فحل = لوا نأ

 لام رو سرق < ناك امل EAN ناوربق هل لاقيو مولا لرسم

 red قم Hans لاقف اماج اعينص اسرغ تاكو alt ةلهاس 0000

 ادي bus „2 (= عذب طياحلا يف لوك سرفلا 00

 معلص هللا لوسرب 5 مث يرت اك هذان سرغلا اذه بكرت نا ين كل هب

a al) agb; 3 jr Shahمف هيلع  Ehليخلا 8 نا  zul 

 يح ةعيلللا ينب رشعم اوقف لاق م3 مهيديا نبد مهل فقوف موقلا كرذا يح

And,مكب  erهيلع لجو لاق راصنالاو نيرجاهملا ىم مر نم مكءارو  

Eiهلتقف مهخم  ,> allفقو يح هيلع مدقي ملف  aleديع يغب يف  

 ىبظسملا نم خيموي لتقو ماشه نبأ لاق * هريغ he ند لتقي مف لهشالا

 نبا لاق + معلا لها نم دحاو ريغ يكح اهف يجلد ملا 5* :Re <= عم

 نبأ شرف مسا ناكو مانشه نبا لاق * ةمللا اذ دوم سرف مسا ناكو قاحصا
Urقس  

FR) az 5 saß. سرفو Er لاقدو اج دادقليأ سرف em), ERS N) 

u-2 

 ربهظ 4 Art سرفو 37 ya er als um < ةداقق ينا سرفو ةمللا

 3 رين

 .® مهن لإ ليه ريك ىغتد دو قادوا نبأ لاق علم | ثامع يبا سرفو نوفسم



Vr+ 

 Am gaull Jüe ىاكو موقلا RE جرخ مك هلحايصاو حرص مث حاس نم

 ك8 ESS“ اناو اهدي يمر اذا لوقور ليثلاب مهدري لعج موقلاي فحل

enقلطنا هود ليخلا تهجو اذان * 5  leدّنكما اذان مهضراع مث  

 لوقيف لاو * عضرلا موي مىملاو * عوكالا نبا RE لاق مث يمر يمرلا

 EN نبا حايص معلص هألا لوسر خلبو لات راهتلا وأ وه انعكييا مهليات

 نم لأ ناكف معلص هللا لوسر يلا ٌلوهخلا تمارتف EAN EAN ةنيدملاب خرصف
„Elهل لاقي يكذلا وهو ورع نب دادقملا ناسرفلا نم معلص هللا لوسر يلا  

 AU Ju, IE فو Be ا ا يلح ةوسآلا ني ذاحقلا
- )- 

 دحا اروعز نب ?zus, a شقو ىب رشب ep? A ماصنالا نم دادقملا ;ar معلص

u. „ug 

 لهشالا ددع يد  Msنب ( a>! Aيكد  Aus er rsربهظ نس ديساو لهشالا

 نس !I يدب al az er اكو aus a ثرا- لا <.er s5,l يب =(

 u or نس د.

  Fer er > Keyيب وخا ( en Nuةدانق وبأو ةهجورخ  Stdير ننس

os 

IB 0 us وىخا كتماض er دجز ند ae er ale وداد sh يب ga) 

„LE 
 معلص هللا لوسر لاق دقو سانلا ين كقحلا يح موقلا  Indنم لاجر نع ينغلب

  = -u-ıu£ usو نع

SI er وه الجر = اذه Jubel ول ىش تال انا geilen ذل فيرز يب 

000 gabe هللا ةوسر نإ تبيعف insb يح اعارذ نسخ يف < ام هالاوف 
u. 53 2 هم 

 سرفا هذيطعا ول  Lasسرفا انا لوقا اذاو  llفقيرز يب نم لاجر معزف
3- - = 

 صعام ya Dale وأ صءام ىنب ذاعم شايع ينأ سرف est معذص هللا لوسر نأ



via 
£ 2 w £- u 

a“ بكار يرام g ze 21 اندجح دق انا is Js! sl - läue انطمشه 

  leهياككا نم نيرا تعد مث ناغسع لزن يد < ciاغاب  eisمث ميغلا

 هللا <  > keاعجار جو  Zuنوميات ١  äداش  Lay) a(ىرودماح

 ديع نع ركب gl نب A ديعو ةداتق نب رع نب مصاع نع نايحل ينب ةوزمت يف

 نايل ينب ةوؤغ يف كلام نب بعك لاقذ كلام نب بعك ىب هللا

„bo an .- 

 تثتدسم تان مهراد g 6 1,30 اورظافت هع نايل يدب 2 ول

Ur - hä0 م 2  - 

u...5...  

 ياغعفنةم يذ ربغ ناجم (Er NER EPG ارابو اوناك 0
- 

se ink 

usage 

. . Ss 

 ينب نم لجر اهيفو ةداغلاب معلص  jiةارملا اولهتحاو لجرلا اوئنكت مل ةارماو

aeركب يلا نب هللا ديمو ةدانق نب مع نب مصاع ينثدخ فاعا نبا لاق  

we 3درق يذ ةوؤغ ىف ثدح دق لك كلام نب بعك ىب هللا دبع  

 ه م

ar هللا Aue er AL „Re هعمو Fu PR Rn ةباغلا كيري ادع 

ml; 3 4 فرشات مهلوهخ war يل /! رظن ءادولا FRE الع اذا يح 507 a) ur 



 لاق +اهليق ناك ام تم“ ةرجحهلا ناو هليق ناك ام تحب مالسالا ناف لاقبو

 ar ن . 6 Ab 3 up AN er امتع fe | مهتأ y نم يندد حو ll نبأ

il يرعبزلا ىبأ Ss Stel a) لات ا!خسا > Anl 

 2-و . نود 54 و دنع

Jah دنع موقلا لاعن ٍقلمو lie db نب ن اقع دشنا 
 د و

 للصم Les . ند an امو ةغغلح %1 نم 3,31 Se امو

 a 2 22د 0
 ( 0 ziiربغ  Ayامو يخنجت  a2 m 3لثوم ت تيب

RN ميقدلاب ءاج ناهتعو sad Ar, tale Set الف 

 ن نوكرشملا ةجلا لكت يلو حلا يذ مدصر ةدعقلا يذ يف ةظيرق ينب اف ناكو

IeU =سس . هال  Er 
Vu. = دن 

-u 

 نابذ يب يلا ةظيرق A نم رهشا ةنس سار ذع ا يداهج يف جرحخخو عبور

Alb,بيصبل ماشلا ديري هنا رهظاو هباكتاو يدع نب بيبخ عيجرلا باككاي  

 اهف موقكم 5 نبأ ةنيدملا دع لهتساو معلص ةذيدملا نم جرخخ رع موقلا نم

 دع ةنيدملا ةيحاني ليج بلرغ le لكس قادعا ىبا لاق <« ماشه ىبا لاق

Saدع جرخخ راسهلا تاذ قفص مث ءارتبلا دعب مث ضيخت دع. مث 0 يلا  

En nمث 3 ها 2.  a; erنم ةجحشملا دع فيرطلا  esةكم  

 = ا

ze $ 

 سور يف 8 اورذح دق مهدجوق En A) OR يلا نان جما

 SR لاق دارا ام مهترغ نم ,EST معلص هللا لوسر اهلؤت UM * لايجلا



vv 

 ثلعف اذان مقنع تيرضف هيناطعات هدايا  ISىبح اهنع تاّرجأ دق ينا شيرق تر

  [7هيلع تلعدف لاو ده لور  Saasتنك امل هل  Zielًايحرم لاقف

 كدالب نم ىلا تيما  weمعن تلق لاق  85 Mgلآ تيدعا

  verدق نا لكملا اهيا هل تلق مث داهتشاو ميجمان هيلا هتبرق مث لاق ابثك

 تيار  Anyنق هذا 259 دينطعأت انل ودع لجر لوسر وهو كدنع نم جرخ

 اهب برضف هدي دم مث بضغق لاق اذرايضو انفاوشا نم باصا  a5ٌتننظ ةيرض

 اهيف ٌتلخدل ضرالا يل تقّشنا ولف هرسك دق هنا  GERاهيا هل تلق مث هنم

 لالا , alمكتلاسام اذه ءركتاكنا  Jeكيطعأ نا يلاستا

 تلق لات هلتقتل مع يسوم قاي ناك يذلا ربكالا سومانلا هيتاي لجر لوسر

 لات وه كاذكا ككملا اهيا , Leينعطأ ورع اي , arsهنان , allقحلا يلعا

 يسوم رهظ امك هقلاخ نم دع نرهظيلو  IEينعيابتقا تلق لاق هدوتجو َنوَءرف
glei يلا تجرخ مث مالسالا طع هتعيابف هدي band معن لاق مالسالا IE هل 

 , Je aiب  ale SEEلور ىلا ادماع تجرح مث يمالسا ياا تهكر

 دياولا نب دلاخ تيقلف لسد معلص هللا , LEليبق  ZNنم ليقم وشو
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  56هليق ناك ام بحب مالسالا ناف عياب ورع اي معلص هللا لوسر لاقف لاق

 ماشه ىبا لاق *ٌتفرصنا مث هقعيابف لاق اهلبق ناك ام بج" ةرجحهلا ناو
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aمهتيقال ةباصع 2,2  aفرشالا نبا اي ثتذاو قبقدلا  

 فرغم Per & 56 es مكيلا فاغخلا ضيبلاب نووسي

 is wars Las, EEE مكدالب je ين مكوتا يح

 :ie رما «IT ua مهيبن ?wm رصتل ىنيرصيتسم

 ف فاما نباربغ نع ففذ هلوق ماشه ىبا لاق

 ماعلا نبا ورمع مالسا

 سوأ Au < يلوم دشار نع بببح يا نب ديزي ينثدح Sl ىبا لاق

 امل لاق هيف نم Se JE سوا يا نب an نع يفقثلا

 se, ee اوذاك ku نم لاح 3 قدفحلا نع بازحالا عم اذفرصنا

 N ade رصا ىرا يا هلفاو اوقَعت 4 تلقح ىف وكفر

 El, AA نا تيارالا# تيار قامو اولات a نورت اف اوما تيار دق ياو

 تس" نوكن نا اقف, !le دنع انك انموق دع ل ءان دنع نوكذف
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 ميذهت ام اوعوجاذ تلق يار اذه نا اولأت ربخ الا مهنم انبتاي نلف اوفرع دق

 Be te امها دل انعمج MEN نم غبلا يدهي ام بحأ ناكو دل
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 old نم لاذ ديف Bl, det a5 هللا لوسري لاقف

 باوحالا ةروس ىف ةصقلا نارقلا نم ةظيرق يب رمار قدنخلا رضا يف هللا لؤناو

 ade للذ جرف نيد BAR هقيافكو مهيلع «ةيكنو ءالبلا تا ام اهيف رك خي

 مكيلع هللا ةين اوركذا اونما ىيذلا اهيا اي قافنلا لها m RR نم ةلاقم هعب

 Gy ام هللا ناكو اهورذ' مل ER )=, مهيلع انلسران دوغج مكةءاج ا

 مههلع all ىلسرا ىقلا دونجلا تذاكو ةظدرق ,ya نافطغو شيرق دونجلاو + ارضي
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 الا  Belانا 2 قم ءالوض دعب شيعلا يف ام هللاوف موقلاب  „erهل 2

 ركب ابا غلب ايف هقنع برضف ٌثباث همدقف ةبحألا يقلأ يح ضاق ولد

 لاق ةبحالا قا هلوق قيدصلا  Mallادلخت اهيف ادلاخ منهج مان ين هللاو *

 لبق ىف يِؤس ينا نبربهز لاقو صضان ولد َةَلِبَك ماشه ىبا لات

 اقفد lab ءادي قارعلا يع a LK يغتي لباقو

 NE لكلا قدعي يذلا N يعي ريهز تبي eis وه ماش: نيا 5

 ةديصق يف تيبلا اذهو لخنلا A ٍقّتسي يذلا ربعبلا مضانلاو رجلا نم

 ةءانرو يطع Ba يهل

 لاق * مهنم تمنا نم لك لتقب رمأ دق معلص all لوسر ناكو Gl ىبا لاق

 لاك يظرقلا ةيطع ىعربم نب لكملا دبع ىع جالا ب ةبعش ينثدح قاسا 7

 تنكو تينا م لع ةظيرق ينب نم Sl دق معلص هللا لوسر ناك

LERديع نب بويا ينثدحو قانا نبا لاق ب يليبس اول تن مل  

 BE EN قي يدع يقرا al Anne قا نب هللا ديف نب نجلا

 معلص هللا لوسر تالاخ يدحا تذاكو سيق ىب طيلس تأ رخنملا مأ سيق

 EN No ني ,Beil ةقئاس ءاستلا ةعيج هتعيابو ill دعم Sin نق

 au هللا يبن اي تناقذ للذ لبق er ناكر اهب %5 غلب دق الجر ناكو

 2 هدو هن - 3

alيماو  äh, ddمعز هذاك  alيلصوس  Kiaاهل هيهوف لاق للا مخ  

 مم ان u ى ين د و( د(

Bauيدب 24 مس  : en 

 اهنم جرخاو لاجرلا ىراميسو ليخلا Slam موهلا كلذ يف ,del نيؤسملا ىلع



 بو[

 دال لع اًحَرلا ت>رط يلا يه. ماشه ىبا لاق * لتقت اهنا تفرع ,as اهكدت

Peنام  Eu rn 

 يرهزلا باهش ىبا ركذ اك ساهل نب سوق نب تداث ناك ىقو قادعأ ىبا لاق

 لع. نم دقريبزلا ناكو ىجرلا دبع ايا ينعي ناكو يظرعلا اطاب ىب ريِبزلا يآ

 = ناك هنا رببزلا داو ضعب يل ركذ ةيلهاجلا يف ساوّتلا نب سمق نب تباث

 ربمك خبش وهو تيان ul يضل RE ei il زج ,sel A موي هيلع

 (So دق gl لاق لكثم ىلثم as لهو لاق ينقرعت له !wol دبع اباي لاقف

ERW Sal s Aلاق يدفع  . : Sp RER)سيق ني تبات نا مث ميركل =  

fr is ko all pm,هللا  a5ىرا تهبحا دقو ةّنم يلع ربيزلا تفاك  

 هللا لوسر نا لاقف ءاتأز S وه ro AN„ لوسر لاقف راي“ يل كمل اهي هيزجأ

 ger ا دلو الو ers" خب لاق لا وهف كمد 2

 ةتارما هللا لوسرب Br تنا ك1 لاقف معلص هللا لوسر تياث a لاق ةامحلاب

ab,لاك لل مه لاق  Ashهللا لوسر يل بضو حق اقف  erdeكدلوو لكما  

 لوسر ثياث يأن كلذ دع مهءاقب اف مهل لام الزاجلاب تيب لها لاق كلك مهف

allمعلص  JSكك وه لاق هلام هللا لوسري  subلوسر ناطعا ىق لاقف تباث  

 Eine 3( ةارم 9 =, يذلا لعذ ام تياث يا JE لآ وهف للام معلص هللا

 paid 2 لعف اف لاق لف لاق al نب بعك يلا يراذع اهيف يءارتو

 انثيماحو اندِدَش اذا انْتَمْدَقِم لعف اف لاق لتق لاف بطخا نب يِمح يداجلاو

Ihe uaىب بعاك ينب ينعي ناسلجلا لعف انف لات لتق لات لاومس نب  

 كدفع يديب تباث اي كلاسا Gb لاف اولتق اوبهذ لاق ةظيرق نب ررع ينبو ةظيرق
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 قدنخخ مويلا اهقوس يف : Leكت يف مهقانعا برضن مهملا ثعب مث قدانخ

“> 3 s دو 

u! A wars be! 8 مد all „ae وو الاسرأ zul د ج 5 ; ةقداندلا er 5 نس ىذ Ba تارا ثلا مهد جحخ 

 و نو

 23ه 0 5 بادو

 Fol ER الا نولقعت 2 9 x a لاق اهب حني داك م بعأ اب الاسرا

 .. 3 - 3 0- 32 ي-

 بادلا لكذ و مق * all 201, وه عجرب ال مكفم هب بهذ نم ,al عزني ال

 ه2 د ه د تدلع فا 1

w 5 52 2و 

a)ةيحاقشف  Gr ar ar Zug SE) beلك نم ءيلع اهقش نق * ىتولا  

 32غ 29

 يلا 00 = خف in alle يلا عأ حب Eee As 37 خالها غلاما محق ةمدان

300 G- 

 --S تام نو

 <« باتك all en 9 ال a;l ساذلا اهيا لاقف ساذلا رع لما مث لؤذخب

3333 ur . 3 5--0- 

Nur AR Mis atic Eu سلج مث ليارسا ينب دع Si As, 

IE SE نم هدنللو a 

li; x; راعلا EN, ie ىفنلا قرا يخ RE 

 N se نع ربدزلا ص رفعج نب m ا

gli 1 Käseمل تلو اهنا  ir;هللاو تلاف ةدداو ةارما الا مهعاسذ نم  

 اهلاجر لقي معلص هللا لوسرو اًنطبو ارهظ كدضت يم ثدحت" يدنعا اهنا

 دلل اهل تلك تلاع .هللاو GI ER ىباءاهمساي فتاه HS ذا قوسلا ىف

 .u اهب AUGE تلاق هتثدحا Sad تلاق ملو تاق 1 تلاق لآ ام

 ةرثكو Lass بسيط ' ا dh ام ني ,L هللاوف لوقذ .غ تباع تنزاكف 33



 مد
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zbكالو اغا معلص هللا لوسر  Ren ul SEنا حقل لاق هيلع اررثكا اهف  
 - ديب 22 0.

 راد يلا هموق نم هعم ناك نم 5 عجرف ميال en all يف هذحخات الا دعست

Ai NEN ne.هتلك نع دعس مهيلا لصي نا لبق ةظيرق ينب لاجر مهل  

 هللا لوسر لاق نيؤسملاو معلص all لوسر ىلا طعس يهتنا اف هنم عفس يتلا

 هللا لوسو دارا امنأ نولوقيف شيرق نم .نورجاهملا امان مكديس يلا اوموق معلص

„Latl aleهللا لوسر اهي مع دق نولوقيف ماصتالااضاو  adult he 

 Ken كيلاوم 0 كالو دق معلص هللا لوسر نأ ne اباي اولاقف هيلا اوماقف

Br. > eeتنكح ا مهيف مكهملا نا هقاثيمو هللا دهم كلذب مكيلع  

 ضرعم وهو معلص هللا لوسر اهيف يلا ةيحانلا يف انهه نم des لاق معن اولاق

 مكحا يناف دعس لاق معن معلص هللا لوسر لاقف هل Se معلص هللا (Ip نك

age)داسنلاو يرارذلا يبشتو لاومالا مسقتو لاجرلا لك | » JEقاما يبا  

 ف Ne er am نب ورع نب ىنوحرلا دبع نع ةدانق نب رع نب pols ينثتدخ

Küheصاقو ىب  GENدقل دعسل معلص هللا لودر لاق لاق  ESمكحب مهيف  

 للعلا لهأ نم هب N نم كدت لغم نيل لاول ,ia ةعيس قوف نم هللا

 مدقتو نامبالا ةبيتك اي ةظيرق ينب اورصاح مشو عا بلاط يا ىف يلع ن 5
a... 

 دمحغ اي اولاقف مهنصح ge واذ sy ls ام 23,39 ,all لاقو 535 وش

 Ru < دع. لؤنن

 ةظيرق يذب لدعم

 يتلا ةنيدملا قوس يلا معلص هللا لوسر جرخ مث راجنلا ينب نم ةارما ثراحلا
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 = = كَ
 نه نو

 تارثع يفمرح“ ال مهللا هفرع ند 2 ىنب دود لاو اددا دوم
gel 

  aلكت  Nاذه هموي يلا ضرالا نم هجوت *
 هن .u و ود و

 سانلا ضعبر هءانوب هللا هان لجر 03 لاقف هئاش معلص all لوسرل ركذف
u, 

 4 - «= £

rerنم فتوا نوف ةمرد فقدوا 3 هذا  arمك و دع اولؤن ود ةظورق  

U ..نو 3359 . = 

dam;معلص هللا  Ar, Col;يردي الو ةاقلم  en)هللا لوسر لاقف بهذ  

 © ناك كلذ يا معا ,al ةلاقلا لكت aus معلص
 -zeu وو «u د دوو

are vrو  

u. 2-2 
slal> 

 اوناكو عاقنوف يكد رصادح ةظدرق يب لمق معلص هللا
Jam, نراك a, 

u,و 2 و =...  

 3 وع
 هان اه اان

 ’ ن -

5 -- 
3 

 معلص هللا لوسر ناكر ذاعم نب دعس يلا كاذف JE يلب اولاق مكنم لجر مهيف

 zo يف ةديفر اهل لاقي مسا نم ءارمال aeg Sinn „Sec jan نت

ade ىم Zeus ءب تن نم ةمدخ دع اهسفنب a, رجلا يراذت Ss 

 2 ee ديالا EEE معاص All لودر ناكو

al ةظيرق يب يف معلص هللا لوسر AR 5 بيرق نم هدوعأ يد dan ige 
OR FR 0 ناكو ei oe ةداسور هل 0 دق ماج LE هولمحل BE 

2 2 

 كيلاوم 8 ;gen) 27° IL نواوقي م- هو معلص كللا لوسر يلا 23ه اولدقا مث
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 دو €„

 نوهعت +  JEنيا  Seelهاطبتسا دق ناكو هربخ معلص هللا لوسر علب اهذ

sh! يذلا انا اف لعذ ام Js امان هل ترفغتسال Gl ناك ول نا اما لاق 

  Sy ge alleقاضضا“ نبأ لاع دب هيلع هللا  gaىب هللا دبع نب ديزي

  Eeeتاؤع  erما تيب. يدوهو معلط سا لوسر  Adتلا
 نم: م علص هللا لومز ٌتفمسق ةالس مأ  zumalمم تذقف تلات هكددغي رهو

  Li Lassلوسري شبا الفا تلق تلان ةباجل يا لعب بيت لات كنس هللا

 تش نا يفي لاق هالا  a NE SE EL Ei Iنهيلع

 قف ربا ةبامل اباب تمللقف بالا  DUتلاف كيلع هللا  isميلا سافلا

 اًهف هديب يقلطي يذلا وه معلص هللا لوسر نؤكي يح هللار ال لاقف هوقلطيل

  + El ae Yeاًطيقرم ةباجل وبا ماا ماشه ىبا لاق

 ةالص تقولك يف هتارما هيتاكرلاهل تس عذجلاب  sisطينرمف دوعي مد ةالصلل

a لوق هتبوت يف تلزن يلا تايالاو * معلا لها ضعب rn اهف عذجلاب 

Set )بأ الع يال Un zul, 000 اوطلخ مهبونذي اوفزتعا نورخاو 

VO نم AR سهو ديبع لب دسار ةيعس لباحبساو يكس نإ 000 

 ريضذلا الو ةظيرق ينب نم اوسوا  ieاوهسا موقلا مع ونب مه كلذ قوف

 يمعلص هللا لودر aka دع ةظورق اهبف تازن يتلا ةليللا لكت

gan نب 3? ai 

 ديلعو معلص هللا لوسر سرت رف يظرقلا يدعس ىب ورع ةلبللا لكت يف جرخو

 ناكو يدعس ىب ورهت اذا لاق اذه u لاق هار اذف ةلبللا لكت Ah نب نمد
 هب - -

 y لاقو ;rk all Jymy م- هردغ ّق غةظيرق يدب عم لخ دب نا ينا لق درع

Pe 
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Alert,مكحب < القث انءار لفرط مل فويسلاب ىتلصم الاجر  alاننيب  

 رهظت ناو هيلع يشد السن انالرو كرتق ملو كلهن للِهَت نان دمعت ىببو

 مهدعب شيعلا ربخ اف نبكاسملا ءالوه لتقن اولاق ءانبالاو ءاستلا SEE يرهلف

 حمي نوكو را يسع هناو تيسلا ةليل ةليللا ناف هذه قع متيم نا لات

ale,سقت اولا ةرغ ةباكاو جمع نم بيصُ انلعل اولزنان اهيف ائوتما دق  
3-5 

Lian6 نب تدع ملام هيف ثدحو  DIR ERVCHEنع  deام د امان  

Brفذ  az Juleايل ا ذنم مكنم ل تاب اص لاق  

 جامزاخ Bl نم ةدداو

 en ثعبا نأ معلص all لوسر يلا اوثعب مهنا مث لاق

 هللا لوسر هلسرات انرما يف هربشتسن سوالا ءافلح اوناكو فوع نب ورع ينب امخا

 ,ee El ءاسنلا هيلا age لاجرلا هيلا ماق = اف مهيلا معلص

 معن لات دمع مكح ع لزنن نا يرتا ةبابل اباي هل اولاقر مهل ٌقَرف ههجو
 قم يامدق تلاز اص هللاوف ةبابل وبا لاق حبذلا هنأ هقلح يلا هديب راشاو

 دهيو JE ةيايق وبا فلطنا مث * هلوسرو هللا تمن دق يلا تفرع يح امناكم

 حربا ال لاقو RE نم دوع يلا دجسملا يف طيترأ ie معلص هللأ لوسسر تاي ملو

 ةظيرق ينب طا ا EN دفاع si le رع هللا بيتي قع اذه قام

 ىف هللا ,Il ماشه نبا لاق + اهيا هيف ,Blau هللا تف دلي يف gl الو اذبا

 ىب هللا دبع نع دلاخ يا نب ليعامسا نع ةنييع نب نايعس لاق اهف ةبابل يبا

alاهيا او 55  BERمقناو مكتاناما اوذوخ“و لوسرلاو هللا اونوت” ال اونما  
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 لاقف جاميد ةفيطق اهيلع ةلاحر اهيلع هاضبي ةلغي IE يلكلا ةفيلخ ىب ةيحو «2-0

 فذقيو مهنوصح مهد لزلزي Eu يب يلا تعب لدرمج كلذ معلص هللا لوسر

Zusةظيرق ينب معلص هللا لوسر ينا الف + مهبولق يف  Iاهرابا نم ربد  

 el ER Ne مهلاوما ةيحان نم
deeل ءاشعلا دعي نم الاجر, تان تلف  GE le 

 نكي ملام مهلغشف ةليرق ينمب الا رصعلا Anl ىبلَصي ال معلص هللا لوسر

 يب اوتاي يح معلص هللا لوسر لوقل اوُذصي ىرا VE ä ER مهل

 الو هباتك يف لكذب هللا مهباع اف ةرخالا ءاشعلا دعب اهب رصعلا Inland ةظيرق

 نع راسي نب EI gl ثيدحلا اذهب يثدح معلص هللا لوسر هب مهقَنع

Aareي يراصنالا كلام نب بعك نب  

 مهل دسا نب بعل ةلاقمو مهراصح مآ

 راصملا عهديج يخت نيا نييشع u لولا ER مهرضاحو لا#

 ين ةظيرق ينب عم لد بطدا نب je ناك دقو ل مهبولق يف هللا فذقو

 هدهاع ناك امب حسا نب بعل هاثر نافطغ, شرق مهنع تعجر ىبح مهنضح

 لاق مهزجاني يح مهنع فرصنم رهغ معلص هللا لوسر راب اوفقيا اهف هيلع

 ضراع ناو نورت امرمالا نم مكب لزذ دق دوهي رشعم اي مهل دسا نب بعك

 دقدصنو لجرلا اذه عياتذ لاف يف امو اولاق متيش اهيا اوذخخ اًنالث الالخ مكيلع

 نوفصاقف el ىف aa يذلا هذاو د 7 هذا ملل نبق دقل هللاوف

 مب لديتسذ الو اذبا ةارونلا مكح قرافث ال اولاق مكءانبار مكلاوماو مكءامد يلع

 دود يلا جرد مذ اذداسذو اندانبا لتقنلف رهف طش ىلع د دان لاق هرجغ
, 
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ee sl a, الف * ىهبلا er ئم برض لجارملا ‚is ar! لاق ei sel 

ler en! لاق « مهدالب Eu sr»), BER شيرق تلعف ie 8 93 

 سس 0-2

 سه ةذس يف ةظيرق يب و „£ ئ حالسلا أوعضو

 ةماهب يع يرهزلا wie اك ؛معلص هللا ٌلوسر ليرجج قا a اق

 تعضو 35, Mi جامدد نص قي اهيلع كان .gabs 5 JE قربتسا

 امو ع حالضلا ةكيالملا ,ind ام Saum لاقف معن لاق A لوسر !د حالسلاا

 ةظيرق يب يلاربسلاب دم اه كوماي هللا نا موقلا بلط قم الا نالا تعجر
 ء ءمي د

 سافلا Ri 538 اندم معاص all لوفسو mu * مهب Ilse م جيلا ER ناف

 ةنيدملا لع لعتساو ةظيرق ينجب الا رصعلا ى ala الك ll le تاك م

rn 0 5 اهف مونكم TEماشه  »> Isa, BEER lei „I JEمعلص هللا  

 واس .سافلا اهردتباو ةظيرق ينم يلا دقيارب هبلع هللا ناوضر بلاط ينا نب ص

 هللا لوسرل ةدجبق ةلاقم اهنم عمس نوصحلا نم اند.اذا يتح بلاط ينا نب ىلع

aeيتح عجرف  Klنأ كيملع ال هللا لوسري لاقف قيرطلاب ميا هللا لوسر  

 اه معن لاق X يأ مهفم er Se ع لاق تباحالا ءالوه نم >> ال

 ىم معلص ءالا لوسر انذ اذق we SE une اولوقو مل ao ول لاق هللا لوسر

 اباي اولاغ A مكب لزنار U مكازخا له ةدرقلا ot اي لاق مهتوصح

 Ib دللاب داكا نمرقتي معلص هللا وسر رمو ا iS ام مساقلا
Ss >. ieخ # 

 اني وسم دبق هللا لوسوو اولاف حا مكب رم له لاقف ةظيرق ينب يلا لصي نأ
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 نب ديزي ينثدخ قاعا نب  slنم لجر لاق لاق يظرقلا بعك نب
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 ين هلتثي بعكب يمح لزي ملف *ءانوو اثدص الا دمح نمرا مل نان هيلع انا

 2( و 2 nn تح EN Se En دللا نم lage ةاطعا نا E20 مس يح براغلاو ةورذلا
3 == 

 ام ie < كنصح 3 كعم ses نا ادمد اوديصب ملو ناغفطغو شيرق

 مما 2 2 957 60-

 و معلص auf as [6y 2) au 56 le ag د كياصأ

 ee 5-5 Er 5 يلاو رجلا معلص هللا لوسر يلا يهتذا اذق لاق
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‚ooلها  Sailئناهنع  

 داع هنا N oe er + متغلا نم يلاعت هللا ءارآ ام اي

uاسهن ينم بيرق معلص هللا لوسرو ىلع تظلغف قدنالا نم ةوحان يف  

ya alيارو  RSهب برضف يدي نم لوعملا 55 لؤق قم ناكل  yo 

U pain Saalلال ىرخا ةقرب ادعس تعهف يرعا ةبرض برض مث لا  

 لوسرم يمأو تنا ياي تلق لاق: يرخا ةقري are Gab ةئلاثلا 000 3

١ Laك1  Zul,لاك برضت تنارادوعلا تضخ حلب  Slتيلر  as 

 SU ةيئاثلا اماو نهلا اهب ىلع تف هللا نان لوألا اما لاق مغذ تلق لاق ناطس

 ينثدحو + قرشملا اهب يلع مذ دللا نان ةثلاثلا اماو برغملاو ماشلا اهب يلع Aa هللا

 ىرامز يف ياصمالا هذه تح ىب> لوقي ناك هنا ةريرشه يأ نع 7 الإ قف

 هديب ةريره يا سفن يذلاو مك ادب ام اوكتفا هدعب امو ناهقع نامزو رع

 اديس هللا يطعا دقو الا ةوقلا موي يلا اهنودتغت الو ةنيدم نم متكتفا ام

 نكاذ ليق اهحكتاغم معلص

oh re day 

  JEقاد ىبا , Uلوسر غرف  Allقدنخلا نم معلص  ESتلزن يتاح شورق

ale ىم فلا ةرشع 4 Bü 00تفرجلا ب صول س ١ 
Zu 

 فلسا تف مهعمت نئمو نافطغ تابقاو ةماهت لضاو aa se موعيت ئمو

- 
. 

-u. ..د  

 كلانض برضف bull نم فالا ةثالث يف ai يلا مهو عظ اولعج يح نوهلسملاو

00 
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 ىب هللا دمع Six, Au يلا ا محب اب يعا تلاق م يود 3 يم نم ةدقدح

Su- > 

 رسمم اذه هالا لوسرب 5 تلاق كعم اذه ام u La يلاعت لاقف يلاخو يبا

 ae دعس ني ريشي يا يلا نما هي يتعب

 bus بوثب رما مث Ua ىلخ هللا وسر ىلا وا وتيبصف IE ةيتاق

 Sail لها يف خرصا دنع ناسنال لاق مث بوثلا قوذ ددبتف هيلع رهلاب احد مث

 < هيي Jan; ae نولكاي اولعج+ل هيلع قدنخلا لها عيتجان ءادغلا يلا مه نا
us ... 

aeهذاو هذع قدنملا لضا  am)بوثلا فارطا ئم  © 

Sal gi,رباج ماعط يف +  xينتدحو ل ا  Mauم نب  Lasرباح ن ء  upدمع  

 w و 9 -ن مدت

 دج ربغ ةهيوش يدنع تداكذ قتدنخلا & معمللص هللا ,Jam عم انلع لاق هللا

Gr»5-5 5  

 تفمطف تارما ترمات لاق معلص هللا لوسرل اهانعّتص ول a تلقف لاق ةنيمس
 و ن م م سن و

 (day اهانيوّشف انامل ,NT تدكتذو ازبخ 0072 امل iss ربعش نئم ا ال

 Gall . ندع فارصنالا مءلص هللا dam, sul, ER Lt لاق معلص هللا

 007 لهدا Sa انيلاعا ق١ انعجر:انيسما اذان انراهت هيف لهن اًنآو لاق
 همام و

 zul اذه زبخ ئم ver اهعم انعذصو اندنع تذاك Ka لل تعنص دق نا

2 = 

 معلص هللا لوسر يعم فرصتي ن 1 2 ,lel يلؤنم يلا يتم فرصنت ن | بحاذ

„uno 4 2 

Nاوفرصنا ن ١ جرصق مك اص رمأ مث مسعت لاق كلذ هل تلق نااهف لاق  

 Baal al u Sl. JE هللا: حبع نيرباج a A لوسر عم

 لاق هيلا اهانجرخاو geld لاذ ana سانلا لمقاو on هللا لوسر لجقان لاق
 9 9 a و هد هد - - ”
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 ماشه ىبا لاق * مهلا باذع مهبيصي وأ ةفتق مهبيصت نا هرما نع نوغلاخب

 Sul er ناهمدح لاق برهلا دنع ;sw ماققسالا ثاوللا

a ee 

  0ةحيلصت ناش  85 Alراعشا.ى اهتركد  yaتحأ *  IMياام هلل

 نم قاحتنا نبا لاق * هيلع متنا ام معي دق ضرالاو تاومسلا  Erبذك وا *

 ميلا نوعجري مويو  > eeلكب هللاو اولع  ihىبا لاق +« مهلع  Steelلعو

len ليعج دل لاقي dell نمل زب دوغ ارو زاوا ةوكحا يس هيل الا 
 هت 0

au. u, =-ع( - ل  

 ارهظ اموي سيامجلل 56, اع للوعج دعب نم هاوس

 « ur > suهان 0

eu - يي 

 لوسر لاق رهظب  allىارهظ معلص

 قدنخلا رف> يف تازدجعملا نم معلص هللا لوسرل رهط ام
 .Ur د :30a تحس

 نم اهيف ينتغلي ثيداحا قدنخلا رفح يف ناكر Sl نبا لاق + ةيدكلا اهنم
S-U .- => 1 

 ىناكف نولسملا كلذ ale ه«توبذ فقيقحتو معلص هلوسر قيدصت يف ةربع هللا
 vs ام 3

... Ur. 5.03 

 امب اعد مث هيف لغتف هام نم ءاناب اعدف معلص هللا لوسر يلا اهوكشف ةيدك
20077 

 اهرضح نم لوقيف ةيدكلا لكت دع مالا للذ ad مث هب وعدي نا هللا هاش

 5 سو . 7 Dodo ا تحتم
 ii, gi Sam هذا انهم نب دعس ينثددو لاق ne ةذبا م 3 ةكربلا اهنمو

.e - vi -نب و “  



 نال

 ,las نافطع ترجو oo ur alle ويا اهجياتو شيؤق درع

 يرملا < ينا نب فوع نب ,Sal ةرازف يب ىف رع نب u 5 نصح

 ىب هللا ديع نب مك er فيرط er a5 er ةلهسر er ركسمو < يد يف

 ى عجتا نم هموق نم هعبات ىنهف نافطغ نب ثير Ede الح ىب لاله

 (SAH وقع

 Sl 2 e نم هل اوءوجا امو معلص هللا لوسر مهب عمس اذف

 نويؤسملا هع 385 رجألا got ER u هللا 0 ةنيدملا
E 

au 00 243مهلع يف نبك سملا نعو معلص هللا لوسر ع ا اوبادو  SS 

in,نم  llأاوذعجو  zuربغب مهيلغأ يلا اوللستيو لهلا نم فيعضلاب  

deنم  pn,الكل ١ اذل يقستلا نم -لجرلا لغجو 55 الو معلص هللا  

 SAN 3 ظيلتمو ملط هللا لوسرل IE ركذي اهنم دل نب ال يتلا ةجاحلا قم

 ىف ةَمْعر هلع نم هيف ناك ام يلا Zu Male „ai 1862 Gil وجا

 ىهذلا he اما et نم كيلوا يف لجو زع هللا لزنان * هل اياستحاو ربخلا

 هونذاتسي يح اوبهذي مل عماج zul د دعم اوناك اذاو هلوسرو ةللاب اونما

 كونذاقسا اذاث هلوسرو هللاب نونموب نيذلا كيالرا كنونذاتسو يذلا نا

 «ميحر روفغ هللا نا هللا مهل رقغتساو مهنم تيش ىمل نذان مهناش ضعبل

 ربخلا يف ةبغرلاو ةبسحلا لها نم نيؤسملا نم ناك ىهق ٌةيالا هذه تلزنف

 نولأستي اوناك ىيذلا نبقفانملا ينعي لجو ze لاق مث معلص هلوسرلو هلل ةعاطلاو

 مكنهي لوسرلا هاعد اولعجم" ال معلص يبنلا نم نذاربغب نوبهذيو لهلا ىم
 نيذلا رذحجلف اًذاول مكذم نوللستي ىيذلا هللا طلعي دق اضعب مكضعب ءاعدك
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Et 
 نب ةررع نع ربسبزلا لا يلوم نامور نب ديزي يثدخ ! Yeنع مسهتا

 رع نب مصاعو يرشزلاو يظرقلا بعك نب دمحنو كلام نب بعك ىب هللا دع

 انءاطع نم مهربغو ركب ينا نب هللا دبعو ةداقق نبأ  PRهيد عهجا دق 1

 هنا اولات ضعب ثددحب ال ام ثدحب مهضعبو قدنخلا نع ثيدحلا  NKسل

 مهنم دوهيلا نم ارفن ن ‚1 قدنخلا ثيدح  uنيحو يرضتلا تيكا ىلا, نب

 ! us „bel arةنانكو  unيا  ETيلياولا سهق نب 3858, يرضنلا

 اويّرح نيذلا مهو لياو يد نم رفنو ريضنلا يند نم رفذ يف يلياولا راع قا

 اومدق يح اوجرخ معلص هللا لوسر دع بازحالا  IEمهوعدف ةكم شرق

 تااقف هلصاتست يح هيلع مكعم نوكنس اذا اولاقو معلص هللا لوسر برح يلا

lie انحبصا le dell, لوالا „UNI لها up: دوهي رشعم اي شيرق مهل 

AN متناو هنيد نم ربخ مكذيد لب اولاق 5 e 100 ia ميكو كل رك 

UN نم ER اوتوا نيذلا يلا رت ملا مهيف هللا لزنا ىنيذلا مهف هذم dl, 

  ALL sieاونما نيذلا نم يدها ءالوغ اورخت نيذلل نولوقيو توغاطلاو

 مل دج“ نلف هللا نعلب نمو هللا مهنعل نيذلا كيلوا اليزيس  Yaملوق

 ما  Someهلضؤ نم هللا مهاتا ام ع. سانلا  ORباتكلا ميهاربا لا انيتا

 نما نم مهني اهظع الكم مهانيتا, ةكحلاو  aمذهجحب ينكو هذع لص نم مهنمو

 لور برح نم ههلا مهوعد امل اوطقنو مهرس شيرقل كلذ اولا اهف اربعس

Il يتح دوهي قم رغنلا كيلوا جرخخ مث هل اودعتاو SS اوعهتجات معلص هللا 

 سيق نم َناَفْطَع  Meمهنا مهوربخاو معلص هللا لوسر برح يلا مهوعدف

 هيف مهعم اوعهنجان Ss مهوءباق AN اشرف ناو ENT مهعم نوذوكوس

55 
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  eeتمطو اف اتباكرو انثيخ  ENكداكدلاب

  Unsكتاورلا يطملاو داهجلا درب عرانو علس نين

 مكذخامك مهبابق دنع موقلا الج مدع , alكنا لاطرا

Lasst aa ek اهل لقد stud لمخلا ت تعنت الف 

Hour رهف il نم uns اهلها ن اك مكربغو اهب متدعس 

 كلف تناءاهتيد تامرح الو اهتركذ نا ةرجه يف ال كنان

 ديزوبا قدشناو اهيفاوق فالتخا حجقل اهانكرت تايبا اهنم ٌتيقب ماشه نبا لاق

 wo يذلا تيبلاو اننيب نيفاعملا وجنت امو انجرخ .تيبلا اذه يراصنالا

 اهيف هل يدشنأو اهنود لاح ىق ماشلا AA اوعد هلوق ىف تباث نب ناسحل

 عب نايفس ابا غلباف هتيب

 سجخ ةنس لوالا عيبر رهش ىف لدنجلا 2 IR ةوزغ

 وذ يضم يح انهب ماقاف ةنيدملا ER هللا لوسر فرصنا مث قاعما ىبا لاق

 ةنيدملا معلص هللا لوسر مدقم نم عبرا ةنس يو نوكرشألا لا ككت يلو جلا

beلح هالو  Ja aىبا ل3 *  länوالا عيبر رهف  

 لوسر عجر مث قاحتا نبا لاذ * يرافغلا ةطفرع ىب عابس ةنيدملا طي لهتساو

alةيقب ةنيدملاب ماقاف !ذيك فلي ملو اهيلا لصي نأ لبق معلص  Brühe 

gell erسمخ ةنس لاوش 0  

 Set AU ذيع نب دايز انثدح ل اقع نر كنا بع دف ويا انتدح

 سمخ ةنس لاوش يف قدنحخلا ةوزغ تناك مث لاق يلّطملا قانا نب دمحت نع
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CART, Es edاهلاوملا  

us vs 

Was „Aal all Jguy) يذق 
 ,o هه

Ligيف اذل  SBايداه ليللا  

 :N | تياث

 5 2 02غ

 كراوالا wall هاوفاك دالج

 8-- د

 NN بعدياو اقح هراصناو
 و - د

 كافه فيرطلا سيل اهل الوقف
 تت ل ه ءانت

it u 597 er 
 “ و

 Sy يطملا (His مسانم

 كلام نهر نكي
 ur بم د

 اب نب تارق

Knall لاجرلا رغ نم Kl 
€ 5 

 لاقف بلطملا دبع ني ثراحلا نب ناهفس وبا هباجان
 -  I 28ودود -

 كذك 5,21 لاتغن كدجو
 نب مم

Aم 5  adكراذم  

 3 vs < هن

 كرادملا دنع لختلا ين انكرتتو

Br - Ur - 3 [07 - 

 انتيقلف انتيهفاو ول مسقاف

U orعن  

ah; ةدتع a & 66 

5 U» ل 

 .vo نع

 هربغب انيق ملدعت مل هاةعطا

+ u» 

ds ناسح Es 

J- 

 اهنود لاح ىق ماشلا تاجأف اوعد

uم  

 مهبر ودغ اورجاه ,In يدياب
U...نت  

 . ودنا سادت 22
 اهنا عوزذلا سرلا زع انقا

 0 u„ دن نيو هو

 als فصذ هرنوج ثتديمك

 I نس 5 - ماي ع --

 Ayel يرذت يماعلا صقرعلا يرت
 يي مد( ا

 انساهنلاو انفاوطت يف تل

 - ا(

 هكعب سوقلا ءرمأ نب سيق فقلت ناو

uعع لس  

 ةلاسر de وايت اهآ ااا

 LEN غلكأ نباه ايلا ناش
u.» 

Lin a وجنت . انجرخ 

 عم

- -- 3 3 

 Goa عوزنلا سرلا د تفا
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 عبرأ Kim نابع ah اورغ

 ar * هلؤن يح lahm يبا داعب Ds يلا نابعش يف جرخ مث قادا ىبا لاق

 لها ين نايفس وبا جرخو ناهغس ابا رظتني لاهل نات هيلع مافاف قاحا نبا لاق

 line غلب دق لوقي سانلا ضعبو نارهظلا ةيحان نم ةنجم لزذ يح كم
5 Ss „ 09» 

w su.- 96 .. 5 U.0-5  

 © Us„ .- هم

 ASS %9( نولوكب !(Am شوج 2ك لها مهامسف ساخلا عجرذ * اوعجرات

ur 

 نويرشت , Age aهذاعبل نايغس ادا رظتني رحب دع معلص هللا لوسر
€ 

uU.س تم  

N u er „es shيب دع هءداو ناك يذلا وهو  TS CHR: Baنادو  

Ö- U-- - 

 هللا I يح كاندلاج مث كنيبو Län ناك ام كيلا اًنددر كلذ عم تيش

 لوسر ماقان + ةجاح نم كنم كلذب اذل ام دمحم اي ,all ال لاقف ,Chan اغنمي
- 0 - 

altمولص  „ai;هدر ناوفس ادا  Sao g) er Autيأر دقو لاقق يازخلا  

u. 

 }{ ...u و نس <

 دم يتقفر نم ترغنذ دق

- 0- u. -2  - 

 دلتالا !Lau ندد دع 534( am or ىم 5,

 - -3 - ما د ن © - د5

 دغلا ىك اهل li ءامو تعوم a عام تلج ن5

 كلام ني بعأل ديز ودا اهيذحشنا is نبا لاق كلذ ين ة>اور ىب هللا دمع لاقو

te su G لم zu. U»-- 

 اقدص هداعبل دج ملف اردب نايعس ايأ اذدعو , Iاهفاو ناك
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 قيرهي يح يهتني ال فالح EDER اهف ji ناكو اهجوز يا الفات معلص

 unbe AU لوسر لزنق معلص هللا لوسر رثا Aue art امد Ast باكا يف

 لجرو zul ئم لجر بدنتان JE هذه ll) 57 2 a لاقف الوم

 هللا لوسر ىراكو لاق بعشلا مغب اتوكق لاق هللا لوسري نحن الاقق ماصئالا نم

Aula,رشب ىب دامعو رساي نب راع اهو يداولا نم بعش يلا اولزذ دق  Los 

 يراصتالا لاق بعشلا مق يلا نالجرلا جرخ الف فاحأ ىبا لاق * ماشه ىبا لاق

 لاق هلوا !si لد لاق ةرخآ ما هلوا N نأ بحت ليللا يأ ترجاهلا

 VE يار اهف لجرلا يار لاق يّلصي يراصتالا ماقو مافق يرجاهملا عيحطضات

Jayفرع  Ba) alموقلا  JEمعضوو هعزنف لا هيف هَحضوف مهسي يصرف  

Akمث لاق ابق  ala,مهسي  zulتيثو هعضوف دعزنف لاق ديف هعضوق  Labs 

 بها ,Sat عكر مث هعضوؤ هعزنف لاق هيف هعضوف ثلاثلاب هل داع مث

ameلاقق  RT udارذت دق نا فرع لجرلا اهّأر اقف َبّتوق لاق ثيتأ  

 هللا ناصبس لاق ءامدلا نم يراصنالاب ام يرجاهملا يار املو لاق * برهف هب

Aalو  Le Jul007-5 بأ جف اهورقأ : ةروس ى تنك لاق كاتو  

 ارت a نأ الول هللا ,ei il as يمرلا 5 gu Us Re يتح

gelمعلص هللا لوسر  ai:وا اهعطقا نا لبق يسفن عطقل  Haiلاق  

 ةذيدملا معاص هللا لوسر مدق امو lach ىبا لاق « اهدنا لاقيو ماشه ىبا
[ 2 

 ىايجرو ةرخالا يداهجو يلوالا يداهج ةيقب اهب ماقا عاقرلا تاذ ةوزغ نم
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 هللا لوسر يل ya لؤي قف لاق ال تلق لات Bd لاق هللا لوسري ضن

 دق لان كك وهف تلق er لاق تيضر Al تلقف لات KEN غلب يح معلص

 اًييثا لاق هللا لوسري معذ تلق لاق دعب تجوزت له رياج اي لاق مث هتذخا

 لوسرب تلق لاق كبعالتو اهيعالت دراج الفا لاق اين يدا كل 6 16 ما

ER aiمح "ادا دا كاتم اعيس وق كاذب كرتو نع 575  

deeكاس نا ظيطا 35 نويل ققتو  Die lie 05 = üاوك  

 تللق لاق اهقراع تءضفنف انب تعمسو كلذ انموي اهيلع ,Lil ترف يد =

 ur الع her تمدق Cs اذان نوكتس اهنا لاق قرامغ نم اذل ام هللا لوسري

 ine لل انقارا ترحتق 1955 معلص هللا لوسر zul اًرارص انيج املق ل

 Loy دك hl تدخل Je اتلضمو لعح معلص all لوسر يسمأ US كاذ
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 3 JE فلسا هللا لوسرا دجسم باي لع ale يد هي تلبقات Il سارب

 ام ES لا يارق معلص هللا لوسر جرخو لاق هفم UF All ف تسلج
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 دطعان رباجب بهذا هل لاقف الالب اعدو لآ وهذ SE سارب AS gl ol لاقف

 لاز اص هللاوق لاق ارسمي usb al ةليقوأ قاطعا مدعم تيهذقف لاو ةيقوا
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 يففاخ" اما لاق كنم متاع las y JE sl اما دمحم اي لاق مث هللا متيكيف

daال لات سلا  „Arieهللا لوشر فيس ىلا دعب مث كنس. هللا  ende 

 موق مه ذا مكيلع هللا ةعن اوركذا اونما نيخلا اهيا اي هللا لزنان لاق هيلع هدرف

 لكوتيلف هللا ,Je هللا اوقتار مكنع مهيديا مكف مهيديا مكيلا اوطسيي نا

 نب ورع يف a اهنا اهنا نامور نب ديزي يفتدحو قاد#ا نبا لاق + ىبذموملا

 يفتدحو قادها IE„ * ناك كلل ذ يا معا هللان هب 7 اموريضنلا يغب ينأ ش

 ىلا معلص هللا: لور عم تجرخ لات هللا تبع نيرياج ىع ناسا ا

 لاق مدعلص هللا لوسر JE الذ فيعض Jr دع IE نم عاقرلا تاذ ةوزغ

 ام لاقف معلص هللا لوسر ينكردا يح ET تلعجو ar„ عاترلا تلعج
 2 دن ون .. £E-ı و

 خاناو هتدعان لاق هذعا لاق اذه يلهج يف اطبا هللا لوسرب تلق لاق رباج اه لكل

 ةرجت نم اًضع يل عطقا وأ كدي نم اصعلا هذه ينطعا لاف مث معلص All لوسر

 :RN م SUSE اهب ans معلص هللا لوسر اهذدان لاق Anis لآ

 لوسر ع اكل ,a لاق ةقفاوم ,al sl فحلاب ,air يذلاو ae باوك

 Ss Br لب هللا لوسري تلق JE رباج اي اذه لكيج !Er لاقف معلص هسا
  -u 3 u , 3 u*يإ 3

 ىذا ال تلق لاو مهردب ءتذحخا دق لات هينحسف تلق لاق ههنعب 5 ال لاق



yyP 

 اهف نافع نب ناهع لاقيو يرافغلا BUN ةنيدملا JE معلص هللا لوسر لهتساو

 نبا لاق * عاترلا تاذ ةوزغ Re لزذ يح قادتا ىبا لاق + ماه ىبا لاق

 عاقرلا تاذ لاقيو مهتايأر اهيف اوعقر مهنال عاقرلا تاذ ةوزغ اهل لهق امئاو ماشه
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 0 an" مهردع يلي اهم ةقياطر ةفياط دعم موقتو م ءامالا موقي لاق ع

 عكربف نورخالا RR ىدعلا ي ولي ام نوثوكيف er مث مهب a مامالا

 تناكف ةعكر مدني ةفياط ,Er „as 0 re An ia مامالا مهب
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84 



 ابو

ERلها  ‚Hallاهلم ىادلا لالخ تيار اوعدصتي مل  Lanka, 
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 ةءصعص نب zals يب حدا ليقم 5 2 نب مهم لاقربسلا يف متيعتاو
 3. ىو 2 vs ود - و ..

 اوغجوا بكرلا اذا انايحا بكرلا نع اهلاقص ثيدحلا ضيبلاب ديراذم
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 ةلمرح EAN يءاطلا دهيز وبأ لاقو * فيجولا وهو (a ةدكيصق (ä Saal اذهو

 U نب
 د - un - حان د

ag Lass Lak Sueفوجولا لوطل  wA>دورهملا  

 ’ x ين د و

 ناسبرضلا وهو ,al بلقلا غوجو er فهجولاو (a ةديصق ىف تيبلا اذهو

 SEN ميطخلا نب سهق لاق

 فيج“ مهءارو نم اذدايك١ وع يلا سدت اا

 9 برحلاب فو باكرلاو ليحلاب نودؤسملا هيلع فجوي ام Se ىبا لاق

als3,5 نوكي المك ليوسلا ى ىنبأو ىبأ اسملأو يماقيلاو قرقلا يذلو نقتل  

 اذه لوقي اوهتنان هنع مكاهن امو هوذدخل لوسرلا مكاتا امو ae ءاينغألا نب

er5 93 رخا  oralهر  Seملا لاق مث هيلع هللا دعضو ا دك 2  

 (By لغم دع 36 نمو ء«بادعاو 5 er دللا دمع ينعي اوقفان ىنيذلا يلارت

 AS هلوق يلا ربضنلا ينب ينعي باتكلا لها نم اورغك نيذلا مهناوخال نولوقي

 عاقنبق يكد يعد مهلا -Ihr e„ هلو مهرمأ لابو اوواذ اهيرق 5 مهلبق ند ىنوذلا

 يرب نا لاف ردك اذف رفكا ناسنالل لاق ذا ناطيشلا لثمك هلوق يلا ةصقلا مث
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ze alle ie,تناكف معلص هللا لوسرل لاومالا اوُلَخو * مهئامز يف سانلا نم  

 نيرجاهملا E معلص هللا لوسر اههسقف هاش ثيح اهعضو ةصاخ معلص ul لوسرل

 0 كأس هدا ايار تح لي يش نا Gi ىاصنالا نود ىبلوالا

 00 01 ال Wil يني has مو  معلص دللا لوسر اهاطعات اوقف

 اههلاوما طع اذسا بهو نب دعس وباو شاه ىب ورع مع نبا بعك برب

 abe هللا لور نا نيماي لأ ضعب Won„ دقر قاحا نبا لاق باها مرا

 نبماي لعجل يناش نم هب مق امو كه نبا نم يقل امرت ملا ىبمايل لاق

 ينب ىف لؤنو + نوعزي اهف هلتقذ شاح ىب ىرع لتققي نا دع العِج لجرل

 .Be مهباصا ام اهيف ركذي Pose رش لا ةروس ريضنلا

 اورغك نيذلا جرخا يذلا وه لاقف مهيف هب لك امو معلص هلوسر هي مهيلع هللا

 مهنا اوفظو اوجرخب نا متنفظ اسم رشا لوال مهرايد نم باتكلا لضا نم

 مهبولق يف فذقو اويستحب ما ثيح نم هللا مهاتاث هللا نم مهنوصح مهتعئام

 نع مهتويب ER كاذو ىبنموملا يديأو مهيدياب مهتويب نويرخ بعرلا

izاهولهتحا ذا مهياوبا  Inclمهيلع هللا بتك نا الولر ماصبالا يلوا اي  

 ةرخالا يف مهلو فيسلاب يا ايندلا ين مهبّذعا ةقن هللا نم مهل ناكو ءالجلا

 ام ةذيللاو اهلوصا دع ةماق اهوهككرت وا ةنبل نم متعطق ام كذ عم U باذع

Hzىكلو اذاسف نكي مل تعطق هللا رمابذ يا دللا نذابق لخنلا  

 ىم ةئبللا ةدببعوبا لاق ماشه ىبا لاف * ىبةسافلا يزخلو هللا نم دقن ناك

 ذا ديكور انندع Logs EN نم وق و ةيئرب نكت ملام يو ناوثألا
« 3-١ 730, U. 
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 اهيونجح وذهت عاف هس ةفبل يلع رباط شع ,er 3a 3 ة.هرلا
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 , slليقان ةنيدملا ًالخاد  lestهيلا اوهتنا يح معلص هللا لوسر 7

 ا معلص هللا لوسر رماو هب ردغلا نم تدارا دوهيلا تناك امب ربخلا

 , zuادع لهتساو مهيلا  ERلبا  ke 7ماس مث < ماشه نبا لاق اهبق

 لزنو لايل تس مهرصاخ لوالا عيبر رهش ين كلذر ماشه ىبا لاق مهب لزن يح

 نبا لاق +« رولا مير"  ae Stelمعلص هللا لوسر رمان نوصخلا ين هنم

SEN نع يهْنَت تنكادق دمض اي نأ هودانق gb Jill, لكنا ak, 

  00عطق لاو ايفا دك  ge llيغب نم طهز ناك نقر

Vin نب كامو ليعرف والاب er ىب هللا دبع مهنم جرزخلا نب فوع . 

NEE SEE او عنو اوتمتا zul لل اوعي انف نينه هه ١ 

 متلتوق  Wutناو مكعم  Use ‚aiمكعم  Si entمهرصن

eh نا معلص هللا لوسر اولاسو هم مهبولق يف هللا َفَذَقَو اولعفي ملف 

  5-4لعفن ةقلحلا الا مهلاوما نم ديفا ليان مهل نأ ده مهءامد نع

 مدهي مهنم لجرلا ناكف لبالا دب تلقتسا ام مهلاوما نم اولقحات  Kaeنع

  aleهباب  JE andeرهظ  annنم مهنموربيخ يلا اوجرخغ *ءب فلطنيف
  II Aيفا نب مالس ربيع ىلا راش نم مهفارتكلا ناكل للا  RENىب ةنافكر

 فيقحلا يا نب عيبرلا  Ede ci Erيثدخ < اهلغا مهل ناد اهولزن اذَف

 مهعم لاومالاو ءانبالاو هاسنلاب اولقتسا مهنا ٌثدح هذا ركب يفا نب هللا دبع

  Foىب ةورع ةيحاص ورع سأل مهيف ناو مهقلخ نفزعي ناهقلاوربمازملاو

 تب رخو هاهزب رافغ ينب ءاسن يدحا تناكو هنم اوعاتبا يلا يسبعلا درولا

83 



yor 

 للام ىنب بعلل يندشنذار يراصنالا ديز وبا اةيب اهرخا يندشذا ماشه ىبا لاق
 ندد د

 بالك نب رغعج يب ربعي ةذوعم ريب مود ف
 <<  Er Uعند = 2 -

3,2, = 77 s_= erde a مكداج مهكر 

sur 

iss الامد أ ae So 5 نم 00 iR ىلق 

= 3 z & 3 

ER PET 8 2 ام ام دقو sul! \ 
+ 

17 

2 -- -3 

 Boa ليغن نم ءاطرقلا

 عبرأ Ki ى ريضتلا ىنب ءالجا رمأ

 كنيذ ةيد 5 en gsi يب يلا معلص هللا لوسر جرخ مث قادعا نبا لاق

 EN يذلا ياويل واحلا ةيما نب .رع لقق نيذللا رماع يد ئم نلبتكلا

 ريمغغلا ينب نجيب -ناكو lie ديزي wlan 5 اميل دقع معذص هللا لومسر

 ةيد يف مهنيعتسي معلص هللا لوسر .مهاتا الف ,che دقَع رماع يب نيبو

 افي تتعتسا امم تا ايم .JE كذبعت مساسقلا اباي معذ اولاق ىيلينقلا كفيذ

 هذه هلاح لثم د لجرلا ya نأ مكنا اولاقف va مهضعب الخ مث هيلع

 اذه le 0 220 ند ach م-جتويب م az„ ب بند ا معلص هللا لوسرو

 ln شاه نب ورم SA 1 Ki Um, 3,28 &ulz As تريعلا

 يف معلص هللا لوسبو لاق اك He هبلع قليل omas SO انا لاقن مهذحا

 معلص all لوسر 95 مهيلع هللا ناوضر دعب رعو ركب وب) مهبف ale نم رغذ

lan © eeامج  | s),موقلا  «isاذ ةددوللا يلا اعد ار جرو  ATيبنلا  



101 

7 ae > نو € 3 

  Bir eeياب , sa 2امو  lbsديك

 هان . ن2 ١ .©

 لا  gl 5 Ära, EMدي ا @ تدددحا أذ

re 

  N Geفر

\ 

\- 

b ند ةعمجر لوك Sl) er) لان Er gl عما يو خءصعص ur رماع نس ةعيدر er) 

- 

 رماع  3 anرماع رخل  unعقوذ ا أن ءمئئطق ليعطلا &  saعقوو :ءاوشاف

ug سن --هلد © . er : 

 نع  mdعارد يا 0 اذه لاقد  Ko 3يجعل يمدق  Asشعأ &, & نعمتي

 هد .. تت « 5 د

 072 ننام د -

 د (Ur zw = 5 - يإ

 رصاعالا هيلع Ans Sie 12.05 ياز كا ءاقرو نبا تكرت

 2 < نمنع دو 5
 رياث كلذ Sir يا تدقواو هتيار امل نايؤلا ,I تركذ

u.) ae Faab lat,لاقؤ يركا  A Dueةحاور نب  U fanليداب نب  
 - ما حس «.u)> .-.Ö- u- - خر 0 5

 - - - ادي
Pr 
  5 er . > 5ف

 2 ء- تال

 مودل va, RR y22 يلقق يكجي ul ur Ge لاقو

auهد ند  

 !x de a عمدب ذهل ةذوعم ين 98

u. - 

ER)2 قاس ا ا يا ند  

 Pr مهلبح دكلاع نوح ا موق ,Ar «انغلا مهباصا

 u. no نو ند

 re هنينم ىف ’cl, da ذأ ردنمل Ag ايف

usb -ءايره «  - u. 

 درت ردس or دجام !var قم ملا las mel كلا ندباكو



yo+ 

  elنب هرع حرش 5 ِدع تناك اهنا معز ةمقر نع هقتعاو  Autاذا يح

ep län IE رماع يب نم نالجر لبقا ةانق* ee نا 

 الرذ يد قاحتا ىبأ لاق + مهلامس يب ئم اميذا يدملا ورع وبا ركذو بالك يني

 عم ناأكو هيفوه ظ يف هعم  7 atمعلص هللا لوسر نم 15 1

 نم < نبح اهبلاس دقو ةيما نب ىرع هب معي  FESTER FEا زاماغا ىإ

NE قفا هنا يري وهو RS ale Sr اماق اذا يح 

 معلص هللا لوسر باكا نم اوياصا اهق رماع +  005 VEنبا ورع  IE Baalلواط

 اكلتق حقل معلص هللا لوسر لاق رجلا هربخات معلص هللا  aلاق مث اههةيدال
za 2 3 I. 

ut Ss غلجبف ايوتككم اهراك اذهل تك as عأ 7? 3( لع اذه erlo هللا لوسر 

  3. Jقش  1- gel aleبا_دعأ با_صأ امو اا رماد ( Saهدب ذ معلص كللا 3

-u3 ناو a 

ar نع ةورع er ماشه sat 8749 ar رماع 57006 35و “ب ةراوجو 

53- 0». 

 deu une 3( ةقيار لق املا مهتم ,Ja نم لوقي ناك لبغطلا نب رماع نا

 ضعي ينثدح دقو + ةربهف نب رماع وه اولاق هذود ئم ءامسلا تيار يد ضرالاو

 ee ناموا لآق رفعج نب كلان نب ىلطس نب راج يب

 مهتم 5 تنعط نا مالسالا يلا يناعد ا 35 لوقد ناكف لاق مسا مث د رماع عم

SEE 
Arnd 5, ur u > eu, lim يلا ترظنف يفكك 0 0 0 

 SH )< لاق sie as 3 تسلا jb Is Een 3 تلقف ,all ترق لوقب

 تياث نب ناسح لاقو + هللإ PR ياك ee ةداهشلل اولاقف a5 نع كلذ دعب

Deدقت هاربا يب  zalsنب  Jill 
 .u 3 ن و ندد "نم هع

 =A لش: ,alas m el مفرد ملا نبنملا مأ



yra 

EIN ىب aan ىب ةووعو راجتلا ني يدع يتب al ae ني علا 

 ( eu Aليدي نب  sy erنبرماعو يازخلا  ineفيدصلا ركب ينا يلوم

 راهخ نم نيوسم لاجر يف  bullربهب اولزن يقح اوراسف  Ryanضرا نبب يو

  egميلس يني رم ىلا يو
 هللا ودع يلا معلص هللا لوسر باتكب ناَدْشم ىب مارح اوقعب اهولزن الف برقا

  a zeليلا  NSمث هلتقذ لجرلا دع ادع يح دراتك  يارظفي مل ءاتا

 نل اولاقو هيلا مهاعذ ا.ه يلا هومي نا اوان رماع ينب مهيلع خرصتسا 6

 ًةيصع نم ميلس نم ليامق مهيلع خرصتسان اراوجو ادقَع مهل دقع دقو هارب ابا

  Sepيح اوجردخل كآذ يلا ديالا ناوك ذو  PETمهلاحر يف مهب اوطاحأت موقلا

  As! ua, (5هللا مهجحري مهرخا دنع 3 1,15 يد مهولتاف مث قفز

--9 
 ba هدو Pr rel; wet ur ماذيد يكب اا هللا هوحر (A نب بعل الا

-6- = x. v. 3 

 59 ي

 : -3 -  u ند :

 (lei لاق * حالجلا نب (Ka نب ةيقع نب دوح نب رذنملا وه ماشش

 رده بد

 (ug تا هللاو Ylas m) ie = dell الأ Wesel 9 امهييني مف

 ةغقأو مهتاباصا يللا لبخلا اذاو مهءامد يف موقلا اذان (AR NVei? LE ٍريطلا

 nk هللا لوسرب فعفت نا يرا لاق يرت im ةبما نب ورهعا يراصنالا لاقف

> Us „iD 3 . ur 

 هيف لقت ىطوم نع ىسفنب بغرال كذا ام ينال يراصنالا لاقف ربخلا هرمختف

 تنك امو ورع نب رذفملا  halيح موقلا لتاف مث لاجرلا منع  JRارذخاو

  27°مما نس  da ur Imعذا  ars zalle! ah mليفطاا نب 323



YEA 

aulsel, OR 

 z u 4 - هع و =

 د(0- و

zur, Rn: Pre" er's مهربمأو Sr EIER RR 

 وه 0. و 2-5-2
| al مت zul, مهذم غدد ,نبأو tik u en 

Ren | a Well بسك مهعيجر دنع هونقملا مصاسعلاو 
 ...  -u- I SEEو 5

u a oe > ةرهظ اولاني نا ةداقملا عنم 

 . سس 2 و 95

 و ناس اهركني رعشلاب معلا لها رثكاو "Joe يوريو ماشغ ىبا لاق

 لكت يلوو ةجلا اذو ةدعقلا اذو لاوش ةيقب معلص هللا لوسر BL„ قادعا ىبأ زاق

Se 5 3 mE : 

 J 5 ع

uنم رهشا ةعبرأ  A|يأ ىتتدح 4 مهخبدح نم 585  er Sl.لامس  

 s en ركد ينا سب هللا ats “es er ثراحلا er نجرلا Aus un & ةربغم ا 5 2

ur Bu „)ىلع و <  alءارد وبأ مدق اولاق معلا  er Sie er Zt 

u» -ن ود يب  z „u 

 لاقف كلل اوبيجتسي ىرأ توجر كرما يلا مهوءدف ديع لها يلا كباكعا نم
beمل | ن  

 ةدعاس ينو اخا ورك نب I معاص هللا لوسر a + كرما يل لا رمد



«= A 

 نوعال

 مياهبلا ياركك رسما at اذا
 يندر

 الب ذف ya اع

-Ur 

Ei Eos 

© - 

he U 

Ar Re 3. Er kusf 

.- = - 

an us 

AP) al اوذاك 5 BERN يذد 

sw u» 2. 

 ءاغلب م-جليو ars اوعاددو

 = 9 ن &

 ءافع $ Ss„ 3 مهرأ ذ ىلع

 دس د5 = يا نو

 ai مهمول يع ums ملف

 ا ةيلتا- ولأ لت ا يلب
 د "72 < ساس

 ءاناب يدنغملا ماهمجلا يىداغك
- 

& 
 = ست < و - _

ei, انخلا u u 
.U > 

  Bu; EI@k en Aaءاسفد

u.» 

  znاليذه

5 3 - 

- .-ÖUs 

na) Run, Ser ia 

Pi 3 34 

all, a NN هي 
0 © 53 

us اهل EL, سويت 
u u - 2 

RT مهد دهعلا سددد 

Sy PR لاق قادعا er! Ns “NM, يبا ند 

 دغر -

 BT 1 2 اذ مهل_

 1 PER لاقو

 = ع 0 < ..

 6 و

 و ند 3-65

 مهتومب ar za aa لينق
uU»حد .. 5  

 مهخم مركأ نابحل تانق نقد

 5 - U هع

 <sJ لك LE يب ul فاق

 - نس

  ARهزةعت &
Per 2 

a laو  

 ©. نع ند

 ةراغب اليذم رعد N تسال نان

BR dl, هللا لو-هسر Ja 

 - و

 منهناك حيجرلانب اتوا لو

alu bs 

_h38 3 ام all, الق 

er? اوردهتتسعا اذا مهل الو 

5 6 m A 
„ul 

 اهبيد PR r مه

 U اهرخا ماشه يبا لاق



yaey 

 Gy 15, 63 فرش 13 ىنراكو abs ماق = سيمئلا ,abi وأ

 اين

le RN 2بصت ا تلا  

 بيرعلا Eu اوذاكو تالا يتح

 نرحلا لؤغم ىنع وكما 0

 RE 306 übe اول ناو
 20 - د

 ةشحان هللا او 123 930

 ادا lacla nn > = ىو

I>2.0- 

Ya وكوب تياث ur ن la JE, 

aتناك  ra gم.صاعو  

 ميارجلا رش نومارج نايحلو
 9 .. - ند ]227°

 lead 3-3? ىراعمؤلا ةلؤنمت

5 © .. 

 - يد 0-0-7

 uns تاركنم يقود كك

RR Sg Yaا نوذ  

0 

= ke, ىأ 2 ass 

  1ملاع ن

 ا مل اوِهظ ناو 0
u. 

_„\E) نجد li ram يردجلم 

-£. So 

  Ssيذ يار =

> 7 

  50 seتاق  er Auكركم

 se نا و

 اهدجدقو Il Gut تيداحإ

5 33 

© 

-U-.- 

_rgahs Isa; Ze نورد فوسؤ 

= [#75 

N G)>? سمت 2 Be 

 har Se ىرا اليذه و

 ماعز < = -U- - خر

 x ةلوص تاذ ةعقو مهيف جونو

aeنا هللا  - 

Bu a Es الكيف 



yo 

Jr 

 هه 2
 en تغنت um مهنم 1 ل

3 

ü-r = 

Saas 151اصسق اسلجت اهيمخ  

Pe. 5ميعفتلا يلا  Ks, 

 la اولوأ اهيف مهو اردت كولد

5 2 2- 0 
 كقانم دمع er نع يدع ur معطم لادخ ياسلا !ge سنا er er لاق

=. GE 
 يي

> 
 نس ةرارز er gr! Mu Rs تاك ما يبا ae يعبد سدع BET oo هلوقو

 665 Slse! ve لاق يب تفافم دمع er لدوذ يمل ai ناكو يدسألا كينلا

 < ينأ ني
2 

- ug مك 

er Re var قم 3 > akı3 d min ge اويلجا ah! 

 فيلد (EX YA فقير er? N دو لمع نب mas ينأ un هللا a8 ني ديعسو

 يني فيلح يؤسلا صقوالا نب ةئراح نب ةوما نب ميكح نب

 sten لاقو + يم

na» - - 

Er Dirk,امرادا  
oe _ > - 

 امخاهت عبيجرلا :فافكاي مثنكو

ums aناك  el,ملا  

 بقتا#ععا ىبا لاق ب اييجبخ ,tel ن

 نابل ur لسف عيجرلا تان
 نرالثم .Ge درقلاو باكلان

 ناش اذو مهبف فرش اذ ناكو

 se ةرشز يفد

Vai غيم 8 er karte سوت Mus en ir! 

Eu») 

Re in اوعنبض Is اليذه „ei 

 دو ن ندع
 مهاخا ين 1 در يكب غلبا

„u-3 

lan za un ربظقز sl,“ 

 - قاب 3

 متردف مترجا ن

 وهب -2 -

Id مترجا 

rtا  

 خللا UN EEE ‚is„ 7 لاف

eu =. 

 غل زم ال ايرص jan Je نا

 رهيب يقلي مطل

582 



 انوعوع
 سا عل

 ييجحضم هلأ 08 ب بند يا يلع U a اذا وجرا ام هءللاوو

less. Leber al a Subيحرم هللا يلا 3  

a he20  
 - £333 .us S و -( و

 تلقلا واوللا لثم le احس اهعمادم قرت ال كنيع لاب ام

 فرق الو هاقلت < لشف ال اوذع دق نايتغلا يف بيبخ يلع

 Evan دلما نحو ةييط Al She a بهاذا

 NG NEU ملكك يبنلا لاق ذا نولوقت اذ ام

 By, lokal ف تعوا دق ْغاط لجر يف هللا ديهش متلتق مي

 ىبا لاق + اهيف عذقا هذال اهنم ٍقِب ام اذكرت تالا رع ا

 يكمي اضيا ناسح لاقو قادما
-u) 

45 07 Wal عم مع يكباو NR كنم عمدب eye هةر اب 

23 - U, مو ur zu - 

 بشتوم ربغ تعم ةيجسلا حامس Saar ياصالا ف RR ارقص

ae = 

.. 

 El نم عذِج يلا صن ليق ذا اهتربع تالع دع ينيع جاه دق
 17 هن 272

 ,AT سيل اة & EN غلبأ 2,6 يعىداغلا er 11 اهيا اب
 ساما داس <

 o 7-0-0 سال نا

 يد  an er = a5 BE 1 Kugaبلتخ 9 نأ

 ن ءنو E د هد

 بيج بصوصعم 8 ةنسالا ,rg 933. en يكب 0 اهيف

 اهركنيرعشلاب Al لها ضعبو اهليق يلا لثم ةديصقلا ءذهو ماشه ىبا لاف

 00007 1 2 كك ذ U بيب zei ىف ناسح اهلاق EI اتكرت 05, ناسحل

 اضيا تباث نب sl ناو

Su. 77 © -م © 52 ن[ 



urr 

 كدنع نم جرخ يا يلو اذاو يلاعت لاق قاحا نبا لاق < هل ةدبصق يف ثيبلا !ذشر

  Funسا  nidاهبغ  Saysثرحلا , all, elال يا داسغلا بح

  aeدل لبق اذاو كاضري لو ملا  ANهللا  Stمثالا ةرغلا  auمتهج

  aهللا تاضرم هاغتيا عسفن يرشي نم'سافلا , Gy allدايعلاب

 دع اواكه يتحد مق مايغلار هليبس يف داهجلاب هللا نم مهسفنا ورش حق يا

 يكعي لذ  Hay Iماشه نبا  Bud) Ra ui Gyاوعاب ا

> 

url غرتم نب دبزي لاق 
- u cu. > u. > 

 Be is درب لمت نم يندتل اذوسب كمسر-ةثو

523 3 : 1 ' 

Ipاذهو معاي عل مالت  Sulرعاشلا لاذ يرغشا ا.قدا يرشو 2( :ديصق يف  

Metro 2 u. AR2 ©  © 

Oliاهل  eyاهارش مهمل بع نأ كينيا ىلع لكلام رسا » 

 هغلب < يحع نب بوبخ لوق رعشلا نم كلذ ين لمق امم ناكو le ىبا لات
 (u ب

 هل اهركفي ,al معلا لضا ضعبو ماشه ىبا لاق هبلصل اوعتجأ دق موقلا نا

u. 85 {rn 

  arتروح بازحالا ع , Talلك او«مجتساو مهليابق +

Sr: a’ 3 ln ws 3-3 P] 

ET U, يف نال ىلع دهاج ةوادعلا ىىدبم all 
 - 2نس د 5

gie ئبوط a نم تبرقو ري 671 هسذو edit اوعيج دقو 

 خل  usسا اي < اك

Fe Dir J a دصرأ امو Su مذ ينرغ „il «N يلا 

>.» un. ايد 

  (55شرعلا  aim ls Je_ Jr.دقؤ  5 ERذقو يد  udيعوطم

 u و

 عزم ولش لاصرا طه كرامي dir ناو هلالا تماذ يف ككذو
.- >“ 0 - .6 - 

 عز ربغ ن. يانوع تا 8, هذوث توااو aut ne„ كو

al“ gl +® يراذح eg! st راذح يف امو 



 نوعرب
 دس هي

 ig? ‚E Ss ركذف al يرهظ نيد وفو Anus هدوصت 5 تناكف مالا ;var يلع

 Darum اب لاقق هدلع اهمدق ee يف رع هلاسف ا لجرلا نا لبقو باطخلا

 001 الل ذب نما قاام' نينموللا ريما اي هللاو لاقف كييصي يذلا اذه ام

 يلع :Syke اسم هللاوق ER En 18 ىبحح يدع نب بودخ رضح نوف

 مافا ماشه ىبا لاق * ne رع كنع BASE يلع 8 الا ط5 سلجم ىف اذاو يبلق

 ناكو قاحتا ىبا ىلا) +« دولنق مث ميلا رهشالا تضقنا يح مهيدبا يف بهبحخ

 ال0000 تلات نب دير )9 لوم يتتدح اك ةيرسلا لكت ق نارقلا نم لزن ام

 امل سابع نيا لاق لاق سامع ىبا نعربجج نب ديعس نع وا سامع نبا يلوم

 الاكل اذ Na, Ib all مصاعو حتوم اهيف ناك يتلا ةيرسلا =

 11 مه الو مهيلها يف اردعق مه ال اذكه اولكه AN ill„ ءالواه حبو

 نم رغذلا كيلوا باصا امو ىقفافملا لوف ىم لآذ يف هللا I مهيحاص ةلاسر

 اذ يا ابندلا ةابلا ين هلوق Sur نم سانلا نمو لاقذ مهباصا يذلاب ربخلا

 عاوللب ا le وهو هيلق ىف ام ذب هللا دهشور Alk مالسالا نم رهط

Al,ىبا لاق * كعجا, 0 اذا لادج وذ يأ ماصخلا 31 وهو  ls 

 el ازهلملا لاك دل همعيجر م نتشتف ,ud يذلا لالا

Aniaلاقيو سيلا 2,01  er 

 Fix اذ ىلا Uses, ll, > K„eN تدع" نأ

BE AUS se, Aare 3 ثيبلا اذهر Län u لاق les قالغم يوردر 

 حامرطلا ? erيءاطلا ميكد  Berءابرملا

 3 2 ا 2.0.8

ds?موصخلا كر عدمت عراك لوذجلا مد دع  ER YA) 



 نوعا ٠

 يسوملا ىحلا نم امالغ ثبطعان تلاق JRR اهب رهطتا ةديدحب يلا شعبا لتقلا

 مالغلا لو نا الا وه ام هللاوذ تلاق ٌتببلا لجرلا اذه JE اهي لدا هل تلق

 نوكبف مالغلا اذه لثقي SU لجرلا all, „let Zain اذ ام تلا 000

 كا م كرجل لاق مث هدي نم اهذخا ةديدحلا هاواق TE * لجرب 2,

 لاقيو ماشه ىبا لاق * هلبيس ىلخ مث يلا ةديدحلا هذهب كنثعب < يردغ

 Igel اذا يح بيب اوجرخ مث مصاع لاق قادعا نبا لاق هءاهتبا مالغلا نا

 اولعذات ىبقعكر عكرا يح ٍنوعدت نا متيار نا مهل لاق هوبلصيل ميعنتلا هب

 اما لاقف موقلا IE IT مث اءهفسحاو Il ىبتعكر عكرف عكراف كنوح اولاق

a) ya ai,امنا نأ اول  Lee Sbةالصلا: نم ترتكتسالا لثقلا نم  * 

SRىطسلا لققلا جنع ىبتعكرلا ىبتاه/ىس نم لواوتم ني  + 

 كوسر ةلاسر اذغلب دق انا مهللا لاق ul اف us le هوعفر مث لاق

veالو * ًاددب مهلتقاو * اًددع مهصخا مهللا لان مث اذب عنصي ام ةادغلا  

 لوقي نابغس نا نب ةيواعم ناكف هللا هجر هولتق مث * اًدحا مهنم رداغت

a aeنابغفس ىلا خم ءرضح نيف  DRS653 ضرالا يلا يتنقلي هتيار  

 EI هينجل عيحطضات ae يد اذا لجرلا نا نولوقي اوناكو ببجخ ةوعد نم

Fadeهبا نعرجبزلا نب هللا دمع نب داع نب يبحب ينثدحو قاصتا ىبا لاق  

 تنك 5 las تلتق انا ام هللاو لوقي are لاق ثراملا نب ةبقع نع دايع

TE zeيدي ىف اهلعج+ .ةيرحلا ذحا رادلا دبع ينب اا ةرسمم,ايأ  

 ضعب last) ىنبا لاق  هلتق يح اهي دنعط مث ةيرحلابو يدبب [As مث

71: - mn 

a >> ur mis or Rum Iran! a, „bil ur 1 ناك لاق lei 



Ye 

er هللا دمع Se اريل 1.55 اذا يد اهب een x يلا ee: اوجرخ 

25 - = u.» 5 30 

o-> u £ 

 < هلل

er Kaiz) et يب فيلد Bon ug a. 0 us gib قاد | نبا 

ER a 7 er Stel LI باها ودل ع 565 334 er رماع نب er ثراحلا 

37° er en ىي ددحأ باهأ ينأ de er ثراحلا هال a لاق 3 AR 

3 
N) امأو تادا er! لاق دع مهم يكد نم A) نب سدع يد A>| ALLER ميغ ar) 

= BI 23 = 

us I + Us = 

 g اندنع نالا ادي نأ بحت ديز اي هللا كدي لتقيل مدق < نايعس
3.33 2 

 El SER نالا As) نأ (ze ام ,all لاق Dal يف 51, هقنع {Sy : كناكم

 ام ناهفس ودأ لوقب لاق يلضأ & ,ie al هيذون 0 zu هيك وف يذلا

 ملنق A = باكعا ass fan a احا سافلا نم تدار

 تس و <

a5) e= ينأ er al Aus يتدخل يدع un zur امأو دع كللا An) ساط هذ 

 5ه- دو .u هنا د - هد

a” Sa>الوم =,  arدق تناكو باه ١ يأ نس ر  Ziبدي 55 تلاق  

 .su 3 د

 الغم بنع نم اقطقل لد & < bs هيلع تعلطا تكلف يد هيف صفح

 2-32 ا

 مص قد Sl er لاق + لكود امنع ذللا ضرا 3 3 معا ال و دفم Ku لجرلا

eo e j 

 «ya نود لاق تلاق اعنا اعبهج حبر يأ er هللا دكدعو 53.43 er ,2 نب



 وسو
)= €„ 

 اولاقف تباث نب مصاعو ربكبلا نب دك 5 ىنا نب دثرم اما +« ماّكتقذ ال

u. u> Its6  

 لبان Az اناو يلع ام
 ..  a. 3 Pها <

  Br: aردو  sp lieرع  Eeeلرباعملا

Ib هلالا > Ka x NEL, id, Ri RT 

 ä 2 — ب

dl, sl;مككتاقا مل نا لدا هيلا  Als Re 

rief! dep ناهطس وبأ اضيا ‚ot: 6, 

 م

 ag) 2 za 3 اذا داو نيو لم د

 احا -ur6 ب سا

 امارك ارشعم يموذ مك امار ىلثمو ناهجاس وبا اضرا مصاع لاقو

 3 , و . 3

 ءايحاص لققو لثق يح مصاع م وقلا لتاق مث + ناولس ياب ينكي مصاع ناكو

-uESو2 3 = هند و -.29  

Ihتدار ١ مصاع ل5  am), Ast uنم هو«يمبأ  Dugı ww At u 3A 

s- >»ين -  

 ممدصأع (u 2 “1,03 ىبل لدا مهو (هينبا {ll > SS, Ar تناكو

u & de.هم &-  us u.را و 0  

„ei! Man R reهنعنت  It ne"مهفمدر هذمف تلاد  „oil!هوعد 1(  

 3 ER - ساي <

 هب N اوصاع لقحات يداو 1١ هللا en aazliy ac بمهذتف ي همس يح

 يه 0
- - = = er 

 lau ادبإ اكرهه m < الو كرم 0و ال نا هللا دهام دق 55 . دقو

 نموملا قيعلا هلا Biss دتعنم ريدلا ن ,Nail„ ىيح لوقي bt„ نب رك ناكف

 ىالا ممم ددامد 9 اهيا اكرام m 7 و كرشم a % نارذن مصاع ن كو

6 „Sa 9 zus, PFERRL er N) U, + هتابح يف هدغم عنتما 2 all, يعب 

 e مهورسأت مسوي اوطمعان ةابحملا يف اوجغرو اوقرو اوذالف قراط ىب هللا تجعو ”



YPA 
-u- دهني و يو - 95 ١ 2 8 = 

ER u يف وجرأ تفك هك كي ملو las تان لو ET 

 لغأ ضعب يندشناو ماشه ىبا لاق  ilاهلوزق رعشلاب .: ?
 u ws : م

 وي دنهل ا هركنفغي_ مهضعبو لاق * يلطم ناك يذلا an ينتان دقو

Sadموي  aتالت ةنس يف  
 ]3[ اه

 RR هللا ديع ىب .دايز افنثدح لاق م اًشه نب كلم لا ديع نود „| اند

 درع مدق لا PEN م er me: ‚rn es ننطلل قادعأ 7 دمك نع
 هي ®

 95 «-- 2 ني 0

 يراقلاو لض# ماتش نبأ لاك 0 اًعلاو 1 طهر <( دعي (sie ax„ لوو

a يد 

 ,Wie نارقلا ا 0ك (Pe 0 ف اننوهقفي ;eK رادكأ ىم أرغت lixe ثعدات ايوا

 -(ن <

er Ay 0 ةدادكأ ع EI jr „rl al PER تعمق + مالسالا Ar 

 تعم د ميغ

 بيجو فوع نب ورع يب وا حلقألا يأ نب تياث نب مصاعر بع' نب يدع يب
 == 5 هم ند

-.5 ..- u. 

Be رغظ هككد فيلد Öse, ar هللا Aura Ay ن .r هر ن م غايب يكد 

 ةذ0- 2

u- u. z 

 عيجرلا د وذاك , = Ihء ( sag!وردغ ةءدهلا رودص كد نع ماجا غيداخو :+

  Usيع - - د عى( - و

 ملف الب حض مهولع او -:رصتة أت  Erمشو موقلا  Reمعهيدياب لاجرلا الأ مهلاحر

  2و

 ديرنام هللاو اذا مهل اولاقف موقلا اولتاقيل مهفايسا اوذخان مهوشّد دق فويسلال
I. = 3 0 و دود 



 نوساب
 د 2

 as هللا لوسر ردزو
 .. = رز

a س 03 =.» =.U- 

 ةفج ىلا ةوعد شرعلا وذ فحلا هلا هاعد  saاهب 2-3]

 . .. PL 775 “> =» 5ين اد < 5

 ص 53 نع

 Wall تيه ام كاسذأ ام هلاوق

33 I -Ur و نع 

aus) E RXرومسفو دافعت  

 = ء(ب

 نع N اهردم ناك يذلا هللا Auf يلع

ER: ERWع كاذ دذع  

als eh ar Na A. Aue a BOHRER) 

 ىبا لاق *اًنْزحو ءاكب اهلوق رعشلاب معلا لها ضعب ندشناو ماشه ىبا لاق

 el > Ze يكمت نامتع نب سامش ةارما معذ تلاقو قاحا

 لل ىنايهتغلا نم ميرك يلع اسيا ريغ ضيفب يدوج نبع اب
 - نع © - تع 2.

tensبيايقا باكر ةيوملا  
3- v- 

  EIER VE) uهذيبقت نووبم

 .u EI نع

 el م يدواو داوجلا يدوأ ss هذ يافلا ينا Lt لوق

 5 ين سس م د

 ساعت 3 ER هللا تعبي ال All ah nee DE تلقو

 لاق N EN نب Mm ur مكحلا ودا وهو اهوخا اهباجاف

u, > 5 
 ا - We ود

MR Yسغفلا  Alتناح  are 

 سافلا ى

Z- . 

 يربطصات هللا تبل ةزهع ناك حق

 هَ

 دحا نع نوكرشملا فرصنا نبح ةبتع تفي aus تلاقو

„Ur 2 .. „> 

 يلطم ناك يذلا ضعب ينتان دقو ةهج لبالب u & تعجر

 wie لها نمو مهنم مشاه وني مهرمغو شيرق نم رب باكا نم
51 



yry 

us z 

 عمذ اذ افيو اهقو ناك
 vs م و

er Fu: Fan 

al هجر يلعل اهفرعي ii 

 ملا نب ثراحلا ّنا مها
Bag 3 xl ee. 3. لمقا 

Sl 

vs. 

 Kae حاسمرو تووس ]037

7( 

 1 < ن

 د
 مع ان ء 2 5.

=» 323 

 ١) ةرح ىبا مهلك
 نمد (ن ء

 اًلبقم الإ لا ويلا = ىلو

2-0 

Se JE, 

 دحا موي (a دبع ينب ىلتق nee مهم نب درع

 7 ني و

si;فرصت ال خط يفأ  

3-63 

 فرعي SE فاس 0

22 > »- U > 

FE ا 
3>3- 

male I:أهي مهيلع  

BT مو Sr نب هللا تدع JE, 

„Us - - 

 داء ءءء 3 3 عع(

= En e 

 ey انفو مه-_ةارس

 ن5 و .a س0 ع

 يلجتم رب-غ ,x ادايمص 6

 ىبا لاق

 = -- 6 - G2يب 0

 هلتقب انطبتغان شح ىبا انلتق
-062 5 --1E 

  urت03

 Lisgam ضعت يقدح u اوماقا

 مهمفو Las لتقلا نوكيب <,

 Stel" نبا ربغ نع احايص اوةلير ءلوقو انلكو هلوقو ماشه ىبا لاق

Glasتلاقو  is eeدبع  PAYS] SEافاخأ  ugبلطملا دبع ىب  

 -s . . كا 9

 فاك al كاشفا لباسا



yro 
I- اه > 0 

a, „>21 مشدرت اف 

U» 

Sl, راغضالا li Sach, 

 ود

 درسلا ,I ht ضيبلا سناوق

sg 3 

39-5 ann 8 ءادح Less 

  2و هند «<<

wi 236در وساق باس  

 وهو 03

Ani Als موفمو zu 9365 

s:uUß  G- 

5.09 

Aue 3),> | 5 نم Ray 

Aufl, CN a za نقر ىلكت 

2 5 

 دسج he a ناكل تف
 وهو 3 عز < ءَّ 30-7

 هرشلا براهلا مساعنلا يلوت امك
ww. = 6)3  

2, deal! ei اهعر 

RE اهياوقا DE DAR. re 

)- -. = 

 ةبراص الا اويا ام اذا يح
 يد ©

 هيئاود 2 (Kaum BIN) افرس

 2 ون 3

Er 3,4,لاطر الاب  I; 

 ودين سس 5 هن 2003 و9

kr >مهساريو رك  

 مهلزانم
 ء.ه - د يل سهاد

 FIRE ءءء ع =;

 2«. يل -

Era موقلا a 

srت يت  

 a ج 4 ans نبح هناك

Zusمد  

„ I)> ..- 2% 

 دة داع 3ك a, wis راو

 8# ةند

erدو 0 الو  us 

 - و و سا

 وبا لاقر قاحا ىبا لاق +رارضن اهركنيرعشلاب معلا لها ضعبو län„ ىبا لاق

 هان

 57 er جرزخلا er مشاه 00 Kris نب af er دللا Our ur ةدعز

 مزهيلا يف

 ei نم رو !as يوب ,SSL < الا 0 عمم مل

 ادساارا ;el رعشلاب معلا لها ضعب يل ركذ اهف دحأ de نم



 يس بع

 ER اةعياقو

 ليجعلا توملا مكانا ةادغ

 اد كاع ul هيلع

al ae Ant 

ER TORTEN 

 لولف اهفم انفاهسا يخف

 IR مكزع نا ةزمح

 er يربعلا هلا اولا تذان

  ee ndبيلقب =

er > - نود 

N y-> ai, Ä-A-is, 

 = 395.4 و - © د

 5 - د

 اتامش sous ال حنه اي آلا

 ىلع ال يكبان دنع اي الا

 لضفملا معن نم لضاوف
 ون

 ليششالا نع نباص =

us 

-2. U 

EIS ال ةوادعلا لبنو 

 امرا دع اشيرق غلبا الا
u-- 

gilt pe og 

ir ES =مك  

202 

2. Us> 

AS gr دعم As, 

 * يراصذالا a وبا لضفملا معذ a, N مل هلوق تدشنا ماشه ىبا لاق

 ه2 =

eeدحا موي باطخلا نب  
 د د 2 2 ه«- و

 ul اهب يرزا دق die لاب ام
 ا

al; are تيعج قارف = 

 ه - = 43

 (ep اهنافجأ 2 < اهاك

3233 

 ,al ادعالا u = لاح دق

= 

Ri 2 

 مهب اد د بْنَ نقم كاذ ما

332 3-0- „85 -0-- 0 .. 

 .دضع مهمعو يول نم ,us يذلا يتلا نع نوهتنيام



yrp 
 .. هس 2 -. ©

 بسند الو لأ )5 بقارذ Gy ام

 33 5 ند 8 5

 .. ق3( <

ee 5هاب ند جا هيلا  

 بحرا قبرك لح براق ورع

 IE عبطي ملو مدبلا هثاك

a a ee 

WR ERبدلقلا يقع  

 بصنلاو SEN لهاو هلالا بزح

 52 نو ب هاا

 اوقحز ذأ رغلا اوناكو دوسالا انك
 © كد اهنا

 لطب ديس نم اهب انكرت مكف
 م ء(ل س 5

ER Rt هقطنم حلا 

 . woمناد 35

Inka نع prä Br 

PRO: RE 56 

 يي د

 اوعجر امو رو ا: انلجو اولاج

 ماي <

Sy! ىب nd يشر عاود Liu) 

 + يراصنالا دب Fr اهرخأ يلا اًذرم خدو !?ra 345 a” gas is er لاق

 a IE بلطملا دمع en ةزج sr ةداور دف هللا Sur لاقو قاحا با لاق

 تيوعلا وا ءاكبلا ينغي امو

 ليتقلا لجرلا مكاذ ةزجا

 ةوشرلا هب يبو دقو كانه

N iR RE ER 

ya 3 u Uebel. 

ee 

 لوقي ذا فطني هللا رماب

 لوحت ةلياد سوهلا كعدف

U... 

 اهاكب اهل 8 د ينيع تكب

 اولاق HE هلالا au ىلع
# - 
 اعيه» هب (.رواسملا بيصا

 «vs و ا(

 نانج يف كير مالس كيلع
au - 3 8 

 و وو «- أن ل

 3و “

Lay) ياض iu BR 

en... 



 نسر
 ع <« z- و

 انيرالا ىماح لواهتلا يدش

PP] 3 Us6-7  

 (is هزخاوق يففت
I. are 9. ee 

 ,A435 ةذل رخ الاه

133 2 

 انيبظلا دح LU سرووك

 و ..

et,انيجعملاو ةياهلا  
u» > 

 {BT er AN ٍةيرصيو

 ع [ ىبهتتي امو

  Jكيما -

Be. اماه هدفا 

  En aافيفي اضيا

SE N لحن 

REN) sr, 5 

ie 3,5 اقنيجو 

re 

ee ie مولا IE اهبقم 

iss Üke هللا Kit 

Berl N يق 

59 5 .. 5 

 mb جهر هل مونيو

 NS يلوا ديدش ليوط
 نع 3 2 3

 ".Il N (ao ةامللا
 قم مح

 مهذب el يواعنت

 تام بارا انك اندهش

 د 302

Spيدباب فيرخلا  u 

sd 
eeسات < =  

 sul ART ةامكلا دالج

= 
or 

a انك Be = 51 

u دف U- 

 اكوا ككهتو بش

-„U-w 

 ملف يورعبزلا ىبأ كيب 307

Usesرا كيب فيطت  

 كيلملا ص وجهت ثابت

 تلاثلا تيهبلاو هيلي يذلا تيبلاو لعفن في' انب هثيب ندشنا ماشه ىبا لاق

 د =

 دحا موي يف اضيا كلام نب بعك لاقو قاحعا ىبا لاق + يراصذالا ديز وبأ هنم
 ندع

U - -.- 

 بررهلا ىئم 1,59 امو اًنمقل 15 ام Be m Zul De اشيرق لداس



ymt 
=.E 

 ا 0 3 وه نافلا 35 وش ن<و اديبا

 Eye يكبي اضيا بعل لاقو
 - يد سا

 ةزج دع لا سدعلا يكحبو

.E = 

 PD BE عا هللا هسا لع
 50 هم اون د

:> 

 دا موف يف

 .Ne Eu هن

 ai نم Sie يلاست نا
 ا

uaالا  eiنود  

osين  Eee 

 انيمدعوملا ,g Ja رهجصلابو

U 9» 2 32  

 ل هن

Lil = we هيد 

„Uيد  

gr BR Uneاسئوجو |  

we IE - 90. 

Y,-> sl, l.> ISTع ذودط  

us. 

a Kal,افير ظانلا  

Sie Feانكي زي ملعلا اذ  

>» = e ..- 

l,= la rn اًناوع 

=» - 

 انيكك يحدو مدت يح

sry) Kaيزد 3  

PR £ u. 

5 E م je as 

 us - £ و

 دجا اضر كاذب كبري

Lu, er Erميرا  

 ف &

= - 

 !EN 1 لاهل 2

 نع <« <« 3

 اتءاداي 2 3,5
Er u-3  

 اندجو يلوا لوضف بىودج<ب

 ash As اهل تقباو

 فوقلا اهيلا يوهت ىطاعم
 د ات أ

N a3 „ie  سميد” فهها 

 , ebتارغلا جودك لج

ge ىوول is اهنول يرت 

Male Wii ge نلت 
 .< 9] م دمع
a) لعفت us امد 

 Pe 2 و نب -#

 يراصعلا اهيلع ىشذ انسلا



 نرسسو
 هو نع 2 هه

 ديغالا ul < نأ تعزجو
» 30 ,> 

 ar Us, < Be كاوهف

 Adas ةياوغلا بلط يق تدك

 رو 2 -

 دشرملا كاهن اذا قيغنست وا
 2 سايت

abدعرت اهنم فوجلا تاني  
 وام نام <

 د دمتي اهر_دع يسار تيارت

Bull, Sl, Fl ge 
  0رد و

Li abs, 5,دموي اهم  

 IE بد - 4

 EIS يرثاربلا نش ةدبل وذ

 دروملا كاذ باطق ماسلا و

 3207 س

 دهشن سا :a 2 و 3

 مهو ابد

Kae SEEN uدرصت ال  

3 

DRبسغت  usدعسالا اهفع  

 = د

 (N, Lie تح“ ني

u-0oدو ن  

 درطإدو ;Ai, u”? I نيوسق

I 2-05 

Kai Gymهدوسالاو مهغم  

En a 
Ayo شاشر اهل N قوف 

 وَ نع 595 بنده

 دفهم ir, sa بضع

  © .. 3 U. 2د .

ee ui],در مماعت  

U». -اهل 2705 و  u 

 كدهسم داقرلاف كموك تقرط

 =« حن هم <

 ل بحوهلا PAR تعذو

li erارداس ةواوغلا يف  

= . .. =: 2 U» 

 دقلو  slاعياط يابنت ىرا لل

 « - G- 37 ’„ 6ع

 دقلو  “asةده < كقفل

ao > 

Ar > ad a, ودأو 

- 53 

 مشاه ةباوذ ىف نكم موق
 © ْنَن هءد 5

 er - - و د

aتردغ اذا دالجلا مولا  

ya يملا Gays 

N 0 

 كراتن و

3 - = 5 a. 

 ينلا مع . Agةيفقصو

3 vi WIE er 

 ةرسا ىف افعم ةينملا او
 مآ اب

 ترشب ا!دنف كاذب لانا دقلو

 Be لقشلابا اكتم ام
= — 

 زههفوسيو در 22.4 نأ ردسز ريجبو

259 4 

 م-هتارس ينلا يدل ={ <

 مهفم (ىرطعم ا Gl ماقاف

El ersةيرض 2 5  

 EI er -.. 3 تو <©-:

 هلم د a ةيمأو

Ei e Stماهناك  



 برنو
 نو د ن

Jul! Jana) Sy Son, 
 كاع مل

 ع خر ين

 UN يذ ةّرجح دب كبأو

Je مهّشلا يذ 4 Aha 

 لباذلا صرخلا يذ يف رثعي

N ماع قيام 

aلطابلاب  
 د
 Ur -® يب تي ا

Alsلتاق ند يشدو ادب  

 لماععلا Be ةرورطسم

en Sn,لصانلا رسقلا  

 la ةمركم ةيلاع

x gرسما  urلزان  

 لذاخلا دعاقلا نقف كيفكي

sh witةربع  KUN 

 لياجلا جشرلا تع“ فيسلاب

Kiaلهاج يلق تاع  

asتع“  Aلضاغلا  

 dt سرافلا رمينو معن

 هللا هر بلطملا دبع نب ةزحح يكبي كلام نب بعك لاقو

 م(. .. ©.

 Lam, Lie Hall ةقرعتا
02 - 

 ةنامداق Fl نبدي

FR KW - 

 تمجعتسان كاذ ىع اهتلياس

 وع و نا

 اهمسر اغع دق اراد كنع عد

 «U س نأ

Re 131 Ir يامل 

. u -.08 - 2 

aan on gi لام 
  5ؤ03 ..- نيم

pe Sy slةلا  

 - © و

 مءنادقفل ضرالا تملظا

ee il 

 عين و

 اردت اذ مالسالا ىف ىراكو

 انا

 aa دنه اي جرغت ال

3 2 

 دطق ذا ةبتع لطي يكباو

 «a N سس اال ب

. v3 و 

 ةرسا هل < رمادرا
s 3 . 

80 



YPA 
 © .. هو 2 ل =, „.

Sهام 9 5  

 مماسم ةمراضخ ةفراطغ ةقراطب مش
 2 - - لن مم و

 ار دجلا نا لاومالاب dl نورتشملا

 مق عاشت Le Il Cage u نوؤماجلاو
U. 

de es DRw® مود ar >ن 

- -» U 0. ومر rn 

ei, 0 et قف وذو I 3 

 En هيذش ةوعلاك . نق %25 اي
 ون

 حبافصلاو au„ يرَتلا كقوذو كيلا وكشا
 ه0 <

 zus 0 داجا ذا كقوف Bei لدنج نم

A ri si 8جساملا  

 سس دس 50.

 - ندع

Er TRIER AETEE nn ut 

ie ةحامسلا 555 ىباعاغلا دا 

 مع 3 سس

 ni رهدلا لاوط al zn يدت لازي ال =

 N جوهطالا هاتيبو ناسك اهركني رعشلاب معلا لها رثكاو ماشه ىبا لاق

 + قادت ىباربغ نع رقاونلاب يمري ناك نم هةيبر مهمجفب نوزماجلا هتيبو ياشثملا

 بلاملا ديع ىنب ةزهح يكجد اضيا تداث er تاج لاقو (Sl ني أ لاق



YPV 
0-3 > .. 

 ?al RT 25 iv ند ند

 تدنن عدو - ع

enوتل  an: lahmحداوألا  

 !a Be a) we vo Leo دقلو

 حباَشن st جرف .us نم م تاثححلا as ذأ

 ا  aيمل u a = قد
.. ..- Cs 

 Jun تعب 11 انوماحو افسراف ىراك نم

 u 03 نع 25

 © قو و
ul, ur erجسمالت ةلمراو  

m el ون تت 

U,مقالا يي ىو برس زج ين رفدلا 0  

 مماصملا is دق << I» 13,8 ls (el اي

 ee ىع دو تس
Lieمدان يهل بوني اذ بوطحلا تاويل  

 - (ل دن

au 3مفاقملا انهردم كاذو هولا  

Usماو (,.روغيرشلا 2 ذا اذ ناكو  

3V- 

 ei) =, „aaa! Ss 50 er Di ولعب

 ضنا ها se ya Es شسانطال

 حداَنَم وا ببيس هنم اراج بغي + سياف ركب

 مجارملا نوليقثلاو ظيافملا ىلوأ باَبَش يدوا

 gli c ىرهقفصي ام gläU اذا ىروهظملا
 ملوش

 ale بطش Pi نم دقوفقو دالجلا مل

 سششاكملا نغضلا وذ مار ام مهراج ut اوعفاديل



yry 
e_ ENT,و <  

Arm)موزخغ انقلا ند عاسعر ّق كيراطو ءاوللا لمح"  

= » 3 

“bh,يح  um ya!مهلك و مام يف  ed 

ea ey) 5 اوموقب ö LElLä> تاكو كناع 0 

 +  -.- = 5دو 3

  = - be z - 9كلب

 an اهنم 1 00 |{ اذاوأ E35 رفغت شيرقو

J دام 0 u» 

urوم - -  

 ديع نب EA يا نب Fb هلتق رك ذيو هضر بلاط يا نب قع نينموملاربما

 als هللا ي

 !as موي Ne بحاص مادلا دبع ني ناهقع ىب يزعلا
 نو 2و ur 06 3 سد د 35

aنم بني للم يأ  er se Äry>غوطاف  “a3,31  

=.) Sa 

06 >- 

 هم( نا

 ةنعط لجاعي هل كادي تقيس

52-2 = 

 الودخا لوخا ag ذأ ع مهتفشكف ل لساي: ة كش تددشو

 هر بلطملا Aus en a تيباث er Aue لاقو {Ole 2 لاق

„ 5- u, = 2300 0 َه 
as وكت dw ib = Per“ s* اد 

 و ىلا تاعاملا ABU, u تالماملاك
WI > 33 - 03 

-.ÜU- ie 

 ii, Br باصنالا م لبس ناكو

 - د0

lei! eeكأنه م  Kalحباسملا  
ae 

er a سمس يكضلاب ل لم sl Les, 



yro 

ey نق sl ناب اقع اوؤع aid يال هنت da Il 
 « u. uنو 5 9« همم -( ن 5

 و - 5

 و 3%

 مولا روغت اذا لاهو

 موتكم لخاد وهف مس

207 
ih RR 

so.25  
 Be ولولو ىبجل اه

peا سبل باَهَشلا 5  

 موقي < ناهنلا دنع نآل

 ميقس لوبللا يف ناهن موي
 :be PER„ و احار موه

 eu زج اهل نك %

 ميظع يل با اهبف راد لك

 موصخلا هيلع CE موي لص

lsءةيدص يف  RT 

 مهعتلا هيلع Vz لهو (

 ميركا بص نم يبس نا

 Br بيق رهظب ناحل ما
 سه مق 7 - ناك

 رمهدص ملا غي نم ةرسأ

 33 . سا اسس

 !aa ءاشعلاو مولا عنم

 يلثم il لتقي له موقل اي
 0- . 2 ند 2

 يذلا دلو نم يلوحلا بدي ول
 و عن 32 -

Leiشارفلاو رطعلا  
u.د  U» 

 هيب !je سمت اهتغت مل

 وهلا RR REDE زان |
„hr „= 

Kae 
23 0:9 . 

 يل اقلطا دقاوو ياو

 مهتم م ياست قل

 افلا ul ةحبمم يف 3

 u “ a ككت
>» 

Sa 

 يسب ih نجت

u» 

der JUL,سيت نؤحلاب  

 متلحر ذا مكنم سابلا يلو



ybr 
 وثو ن ع « د

 لبقلا رثكي ميفف هاوللا لها

 تيربجو Nr رصنلا عم هيف

UM,ليضغت هللا دنع قحلا ىف  

 SE مالسالا le نم يارف
 لوعشم نول a let نأ

 يباع SS 23 ابشلا جرم

 تيكنت ىاغفالا يوذل اندنعو

 1 هللا ا al ءنم

 وقعمو 8 Dear رك

KL, eeءامطملا  ee, 

 ,ae Ba الو ER ال

 el ZEN ةيءاضلا يشع

Aلومشم  

SER1.7 علت  nr (GE OWEN 

 لولغم وهو اهنع ففيسلا عدو

 1 وذا جقدو ةاهحملو

 ,Js: sb هيلع Be وفعت

0 
 KR Di موسأ-م ةنيدملا رم

Ir لو لزم I Be in 

 3 موي

 332.20 نه ني

 ددم انل مكانيقل محب مويو
 Ju “.- I ون ]9

 امترطق فقحلا ىيدف انولئقت ىوا
2 7 9 5 

 “”.. - نم

 اهنس (al يف انرما اورق ناو
 ٍِء

 rl حاقل ir الق

 مرد اندنع مك نا

 ٍِء
.0 

 تغلو De N كيرا

U.سدس  

Sat > &J) RER Axt} 

Ss 

  0مهن يذلا لوح بصع

I “Urs 

 ء- 3

Apart 
ae 

 : in نم

 امك لاتقلا تاياع وحن ىروشمب = 20.

ER: ©) 20 =  - 
 اهقثلا لقلا دوسأ ينم لقم وأ

.. 3 

 ةكحس يهتلاك nn داس 0 ع

- 23. 

ie DR GC) ارق 3505 درذ 

 0 = a متفذق ولو
=-E€ 

222 5 2» 5 

Luis ie u. > as 

 <= سَ و

KL مكارخا لموت uf 



3- - 

eh - - 

 ae كناسع اديك

aloe 

 ت”دحلا Bu 2 Is Sl قي

 ود ل

is, هد Is rar ةربغملا لغم 

 تقلا ريدي < برضلا رواعت

 نم هألبو

 نوير
 و هن

Osم 3 ام دع يسخن  Bi; 

 -.- u ب 10033 2

 et ضاد يد يرهم تفركا

eu © u.3  

 w < ن-نع

„russ!نا  * he 8 DR 

 ه0 -

7[ 

 كتئدلو امو Pr 2 sa اريض

 Ur us 5-0 دل - د

 اوزذ فصرلاب 7 وزفي برحلا تيإر .ام
-u- us ne U». 

= 30.08 -ür g 

el, > توملا نا تنقوا 
 ساس - ند 2 د -- و ندد

 5 .u - (د دي - -

 اولع فرطلا ولعي ءاديبلا يف ىنيكن اذا سلس

 هم م( ع

 اوهز م مفطع ن< ,ssl_s I اذاو

u. .تان  

 0 يف“. ساو .

al) ihطباض  As, asاودعو  

„us us - 5 .r- 

Dee U. „u. 
 اولج سمتلا هةلج ذا ةبيتكلا شمآ يلا اراس

 امهباجان قادما نبا لاف +ورهل اهركني رعشلاب dell لغا ضعبو ماشه I„ لاق

ur urكلام  Nas 

ou3. و 3 „ 

 a5 لوقلا ربخو اشيرق غلبا
 < قل ين هب



ypp 
 و ©

 ?Gas za) like er مه دنعو

 3 .uU 35 هند

 ,a U ll اكريص
 وون

 فترثو اذ (Bi تراط اذأ

 و u نين سام ع ن0

 تيك يرد تاياغلا هدد

 تدصم نع a, se يذ

 د 5 3

 ,Ali انهو Shi عطقم

 E&- zu نع

 0 يماذ ذك ارهف اغلبا الا

ER za: 3ى وم  a ge 

SS - 

 ةيكخ ee جيلا مهل 2

 ندم 0%

 50 انبرج م IE xals يلع

Ss -u-5102-  

 Las عا-طقست 2 ة-مودح انل

 كلام 5 u يا له الا

 باطخلا نب مازض لاقو قادعا ىبا لاق
 Ur ون د

_.\s eeعام اهرمأ عر  

 - عزت 25د

 يار ل ا ls فتاالفا

 يادلا بوث ام اذا خرصلا وحن
-uE - € 

 عاروا ساهلا ةادمن ياه م

 عاذل توملا دنع ىنارعلا مش
 سانس -U-. سان د ن ان -

 glass ze امعس فتولل (.روعسيب

-o» u... 

En يوىمدقم الوأ كدجو a 

 1 ei مكذم لاز ام

ie ah Lel ANY; le 

a: 

Gen Be 

ns - 

 ةر-باقم حاولم ةلاحر ىلع

 د و 1 و و
 فشك الو روخ يلا تيقنا امو

 د 1 - -

id sl wars! Ins ىبدراض لد 

“2 

 00 جدل كلاعب 6

 3 ءّ

 u لغيبلا اهمق ةيجروخلاو

3 2 

sis BR حانجتك ةدأمو 

Es ام اهفلخ a5 

 اوقل نيذلا بءالسار لاققلا حر

 9 دقن - <

Kr, mr يب ىم تك u 

»->»> 3 - Cs Se 

 -EN-g تاير شم اودرحو

 © < هن 5 3 0«

3,20 PAP _ ZA 

 مهل نوكت (Go موب % ودوم ل5



yri 
35 Bor 

er ىهل يدرب ايف 5 الف 

 و وو و

RIO Deعورش حاشوداو 1%  

= ER, er a3, 55 

 , - uا

 موقلا يلع  biعوقذ نرثي دق

3-3 a 5 

RDعورافو ةداس موي $  

TREE 20 

 zen وضهو A ss ليتق

 عيرس مومالا يضقي يذلا 0
 3 نين = 9

 عيرضو اهفوج & اعم موه

EN) dr انا نيت u 

  Xترداغ 1

--u) 

 ايواث Arie عقنلا يف

 2 ةجادعلا تدع" ترداغش قو

 تبصنت ثيح هللا لوسر فكي

 مكعورف ”u قداس Pr كيلوا

 انرعي يح هللا زعت نهب

 مهين ةرجو نتالي ١

 هل ةلزنم دلخلا نافج نا

 en لضفا راثلا يف مكالتقو

 ىضانم هلوقو يرعيزلا نباو ناسحل اهركذي رعشلاب معلا لها ضعيو ماشف ىبا لاق
-u>.-. 52 

usدّدن د و م ناس  

 فامذهلا كيب لا يوضر نم دوو

 بن -

 د ناماآلاو ادن بنج 2

 ود 1

Cs x, زالا g us سيدارك 

2m.) Pi» 

 تر = !N gen بادقلا نروذو

3#.-.3 9 

 like لظنح ع 0 بنج يدل

 ن

 فقيدي ةيفرشملاب نه اا

 ودع

 دحا موي يف

LK. ade اضيق 

u الاوضييلاب en 
LA sing اهلل hal 

 يرت ام لمق Zi ايابق تناكو

 ةردش سيجررفلا 03.

 ةودغ ee سوكر ناك
e 

 لاقف ماشه ىبا ركذ اهذ كلام نب بعك ءباجان

79 



 برنو

 عيظف كأنه رما مهياعو
 3 ه5 - Se < د -

 Er مث سوقا روما عجب

 و < 5

 عيوسس كابالا يف قرت فقيرح

2 

 , em Lgودعلا <

  5 Eiهو دد لعيد

 < نع

 eo” en الع ع

 3232 - نوم 5

 عون DON ناطقا JLE امك

 ...GG 0« )< ل

 ةياهم مهتطلاخ انوار اهف
 ودان -

 اهرهظ Ri EM AR ا

= 

 = ند س نس -
FR 

unئلتك  

55-5 333 

 ادعت RT ai ىلع الولو

= 

 يي اق ةزوح وكلا 3 تيرداغ اوك

el) "كد NE: a5 IB) 

re 

en ss ch 56 

 Ar نهلغا نم ام عقالي
I > 

 عونك ماجلا لاثما دكاور

 عوطق JE تانيتمل يوذ
5 = 5 

aتاكا  a 
so 5و 2 3  

 عيفر كانه ركذ مهل ناكو

 EN فا مهنم:تاكااضو
w 5935  

 عيفشو مهبر نم رصان مهل
 و 5 .« 5 ءاق

 عيضمو ينو دبع يوتسد الو

 55و هَ رك «.£

 عوير كيلولا ما نم كقاششا
 5 كك - 9«

 rs„ حايرلا يبص ىنفاغع

.u-و © سن  

V-ä- 1 3 Us. B 

 اهلها un تددي ماد ركذ عدف

 32 هذ 9 نو نو

 هدعبي دحاب مود نك نا لقو

 مهلك سوالا ونب هيف ترياص دقف

 اورباصو 243 !ai وثب يماحو
Us - 

 a ال هللا لوسر يكل

wo جا 



 ب[

 جفني FR ند ينكآو

 يفرم لطسق يذ ليخلا نم
-.u)ل دي  

 جووسلا LE u ةدقعو

- u 

 جرؤخلا م RN يلتقي

 جوضالا يذب ER اوييصأ

„u - 

.u3 -0- „uE 

 درجاو  Ärır — Ssجوسم

 نو

am سفنلا sl; يوس 

 اكبلا ah al الوقف

„a d u gran 

 مءايشار I a انلهق

 اهراتوأب سوفنلا اوُقْشِف
 كرعتم ىف :شوالا قلم يلق

.uU- 

 ءاوللا تصح“ ةزهع لتقمو

El unsايوا بعضصم  

 63 ,(Lälau نحاسب

 Aral يف مكانيقل ادم

 re هفقاي ل
ur» ör- u» 

 يح مث مهافس دف 1,4851

 au روفلا يذ يذ بعك لوقو مارضل اهركنيرعشلاب معلا لها ضعبو LER ىبا لاق

 عوطق EN لمح نم ناي دقو

 عوج بيييحلاب ماد ىلا يود

 PRATER فازت :لاقف

 عيشي ثيدحلاو يموق ثيداحا

arاهتم  a I 

 عوفذ Ural يومداعالا زيف

 عيقن ىيداولا جودقب ريدغ

 ىب هللا Aus لاقو Slzel gi لاق ya ديز يأ نع

a - -E و ىو 

Er“? g 

Zu نو 

U »-ür- 

- .&- 

ac ss = و re 

u. „> Bier 

u لها يلا ادرج انين##و 

 -«  -) u*يإ

 اهدوقب مياهل يف انرس ةيشع
ä 3». 

Laß فز $ انيلع ai 



YIA 

„bb. © us 

 er „EN يم تنكو

VE ER 

 جضنملا نّوَحلاو فقوشلا ىم

 ,a لعادملا مارك

 ERTEILT لوسولا: كول

 a سوالا ونب اعيج

 جهتملاو رونلا يذ dl يلع

 جقرملا لطسقلا يف نوضيو 5

Erna, 
 ara مل هللا 7 يلع

 هم © -

 داب

 NE د

  Erبهللا يف 7

 تحب مل ربخلا ةلظنحو
 نو

5 0 

 جترملا كردلا يف ىاغنلا ىم
 3 ب

 يرهفلا
60 

usجوعالا ىمزلا نم  
a.نو  - 

o-»تنس د  -U> 

 2 سا عن ع

 جشفم نم لك رهو تبحتت

 مهل يناتا ميوق 85

 5 دان م

 قناخ مرهركذ يف كيلقف

„Us - 

 il يراتج يف مهالتقو

 AN قطر ترجح ريض ا
3 > 

eV 

Ya Sl a nn 

5 

 كيلم مرهاعد يح لكذك

eKلينا رخا تاما  
 همس ©

EB & Er ةزرمصتك 

 rk nn Sur عاقل

 =« - - ع(

 باهشلا« = ةر-جواث

 وو 5 “ب0 -

 مدور تدغ يد AU نع

 مكنم يحوذ نم ال كيلوا

 32 ن

Fe er P =. 



 د

2 0. = 

er لعدد des هلع مهساش اودعت ننهلا قودي 

 لاقف تباث ىب ناسح هياجاف

MR, 

re an 

 يوهن ثيح  Meدعي 5

a EL بيثلا = 

u :ماشا rät zip 

Be Rt Jg يلا RE 

Ir art. 

- 

[6 au ةوقالب er? 

uw Has 

  ER FFلجرلاو ديف طرخلا

5 bs In اوكي 

u» 

ul Kai, AN Fell 
U» u. [7 

 U م ك 5

 Ja بصخلا يف au ام لم

 tal اذا سافلا رضحت لؤن

 5 ء(ب عامنا هو

323, Sp Ren REN: 

in Wi; ss Rat 5 دقلو 

is! يف 

>» 0» 

 مكفهاتسا نم BORN جر

I +. - 

 0 فقايسالا عضن

  مكباقعا دع 0 3

sa »- نين ع > 

2 ans Aa 

RE 2 - 

 الملا Hai لئلبيطانخ

 دهس ان

Sl u Us alsهد  

UL a on be 
>23, 

rg ur), x تلق 

  - Ur anaعاب 2

 ةروع شيرق يف انكرتو
a5  

eyاهتسا 5  

 ,rs Jb قادعا !ar لاق ب تاجا ىبا ربغ نع اوعهيج Er نم up ف خلوقو

 وزرت عم -

 al نم دحا ,A هضر بلطملا دبع نب ةزه يكبي كلام نبا



 ناب
 - 2 هس ص يي

 * ةمدك % امج نع اذدلاجت * لاق دق كلام نب بعك ناك دقو ماشغ نبأ لاق

 نا Al معلص هللا لوسر لاقف

 فاما ىبا لات wäh نع ائدلاجي بعك N a مف 0 31,

 لاقف معن بعك لاقف اننيد نع ball لوقت

 وَ

u ER > نم 5 

  35 Lus bi Leiفلكم

  2«ل < - 5 يي

us, 2, كاذ الكو 
GC > 

in, رشم ريف Bm 3 

u» = 

 سد عن سان

zoll EIERل ىن-يعلي  

HE As رعشلا ضررقف 
 = z تت | €

 ;a توتا د5 فغكأو

 نم نو

 لزتنملا يف اوكمأ ةامك نسع

 san سادقم لد دجام

RN عقو يدل ul 0 

ud] g اولعد ا صقر 

u.- 5ت O- 

Ur هع 03 uU-. 

ill انلعفل انررك ول 

5 - 2 = 

rar: ساس 
5 u-3 

nn a erتليأز  

 < نم رجلا ىيرت مك

u. Us. 

 دبس مدرك „7 النك مدخ

 نت

  loعراي = ةىجتلا

 Ze ىد ع لسق

٠ 

 لع -

n->يكرم ءامقب  

= => 

Als Ar Iاصقر م مكاذ  

Ur 

 =. 7” فعضلا اناتقف

3.32 



yio 

Rt an ae 

  10عيرش ةرق

Pre هللا مول رمال سسهلو 

 عوض يسع عاقب مهن
Jüs- - 

ENحفلت يان 1 1565  

a NEE des 

 و د اليد

 عبشي ya نم

 bo.3 س2 <

X deو  Peعمو ماسمذلا  

 0 اولعج دقو

 مات راكحلا انف Bo As يلع

 عزجعأ oe كتررج e\ ندع لو

blاه  RR st Eh 
 2 رار

7 ee نم &i2 ar 
3%. 

 و

 وس مم =

 و. نع 0727 0-

 عرضا ةويركا Br هدخ نمو

er ad فارطاو ينم 
 3 سد دس <

 .ee si داز م يلازم

U 

or Krةراتو لاجرلا  

 Lese Aa انهارت كلرل

 اًحرلا امي تررادو اذهقالت املف

 مهتارس انكرت يح مهانبرض
 2 2 ن 3

 مشع انقفتسا < ةودغ ن

 6 Bi اعارس اودارو

vi u = 

u 5و =  = >= 

 Lay; ie موقلا لاثو انلتخ

 مضهاحر ترادتساو = ترادو

 «u« هم ل

 يس MR 2 أنآ ندعو

wirيرق ال 0 بور ف  

 =« نال مندا -

ee ne بردا وئب ١ 

Us,رو ساّنلا قش اًباهش  

„um 32 u. 

ee 

 اهربغو نعم ايل ىف كنع لسف

 رو برهلا هل كرت مل وه نمو

ER zeit, هللا u sad 

> 3 es انقلا را 
U » 

ur 



Yes 
3-2 

 Er برح ب جري امل اودعأ
 وم

 دما - نين =

 وم نع =

uو =  

 er ضرعلا عمت مل اذا مالع

 خلطت الا لوتغلا انيف لاق ذا
 و هن و دود و
 EI ءامييلا Si نسم لؤي

.90 
 عمستو abi ö  وهتشا ام 131

Su 3وعم تاينملا 58  

 "ند 3
EI هبدت = RE يلا 

>. vs 

 Er ya Lyte اع يف

 2 ال اهمادقا اويرض اذأ

5 .= 5 

ttعنقمو رسا> مهفم  

© = 

Gy de uدرار انرْثك  

ep LUN u ge läs 
m3 ت2 3 3 06.  

3.u>) 2 

 zies Kl مسلا انهيلع ردي

 - 0 ء

Er SEميل رع اكس  

 Ü,ناي ول هقوقلا  Wal 
£ 

 ود 9 -

 دلوق ناك بكار lie ءاد 131

a3 0. 

 انديكي Le ضافلا مهي امهمق

 مدد

sum) Be „iss ne ولف 

Bis Lee قضيت Volle 
 “ ... - © Uو3

 انتارَه ل 0 ايقتيا اكو
u.تت ه2 3  

x Als gm ER as 15 

  0». 0و

u... 5 

 2 اودب ل !al لو-سر لاقو

 هاء .u هن

 ابرقت ةابحلا يرشي نمك اونوكو

 د د 53

Saat E32 

LAN, kl! as Zu 

 مهلاحر يف ةرهج

 من

alu, „ui نم 0 يلا Lid 

 -مصن ىرخو فقالا ZN وع ©

23 = 

 انمي ZU = مغ موا غن

er: ls عيتلا ي وسو 3 sl 

ss 52 © 5 
 ةيدعاص ةيمر_> ةفوحأ مو



une 

 اهيلاغي يثملاب ناك هلبق نم
PR 2 2ايل اهلعلا 7  

urلاقف تياث  

uنو خر  

 اهيرخ هللا دن لوسرلا يلا

u»د(  

 اهيقال لتقلاو اهدعوم مانلا
 بادي 2-2

icرغتلا  vwام „21,  

 قمن ©

etنمو بفبسبلقلا  ala!اهببق  

Lumen ةهصاق 7 

> 3 Er >. نع 

  >-3ع 4

N 15h 

 يدع

 ا كرويف ضايح اهوعدروا

 بسح ,N انفيداحا انوش

Deo Ge 3 

a5 نأ A AR Re الأ 

 ون
 Casa ماشه (er لاق SI er rl يراصنالا دجؤ وبا اهيندشنا ماش !er لاق

 اهيعاد ىندرثملا بيرقتلاب صتخ

>2 

Pre er 50 - 
  uضرالا  Ey 2عنعذتم

„u تدل 5 

Asl_8 u NRعطقتم  

at, 5 
ur 

aA Ads „13 شضيبو 

>= 

a 5,00عملك .سيئاولالا  
u.)د( د  

 FD as ءألا نم "يي Cal اذا

 يف يلذهلا AA يذ ET RE | بونجل

 23 لوقي يذلا بهو يا نب ةربيش
U»د ناد -  

 اهرزاح ثرقلاب يلطصي ةليلو
VE. 2. + 

Sy. 

Is)نس ةربيش بيد للاسم نب بعك لاقو  

alte اتع a | 

gl a BEN = 

a Sa 
DR MR د يرستللا فيج Er) 

  aةقلاخ نشب مارالاو ىبعلا

 اننيد ىمن انلداجت % 56

Las Er R| تومص $; 

78 



 نار
 ,w Or م ان

 اهيلاوم ws بالغش 5 برهلاو

= 21 

 اهيفخا تسل ,Ile تع دقام

en لا tl, 2 ix > 

 .U و — ا رلالا 02 دل

Ä>Y :اهيمحب نوعلاب  

 نم و ن

Last. TR = a 

 واعد =

 اهيواسم ans اف ىلع تظل
-u>عنو  

 اهيجزي ناك ام ٍدط دالبلا ضرع
U. 

 اههف ندد ا !(Ja انلق

Ct vw WR IE sts 

-- os 

 اهيصاوق en دقو نور م

 يد نو =

 يطأ ىع AR 0 ضيق نم

E- 

 اهيقاام @ 1,

 كدع د

 اهيعاد يملا > u صتخب

 م( -

  372اهج  L,> zتب دق قيد 0

 اهبعانأ = en Wal ند

Be El „abi, 

0 52 u- 

 اهيجا ناكرالا ةيكاذ قرملاك

 وو ان 5 3 ن

slينجتاعت  isيفلذعتو  

 دو د جال

Yesالق  iR}يلح نم نا  

- 5 

ar Aleاوغلك انت بعح  

 o= د

 فرتشم فتون جالس ل =

Us SU- - 

— 2-02 = = 

 a) sa حاتري جوعا ريا

z- . ند = 

al 27 2التام  

 هم معي و -

 كح ge ji عاضمدو اذه

 ge يذ فارطا نم er انس

.u- > 

 تلاق ;Li نوده ذت نا ةذانك

 دحأ نم رولا موي سراوفلا نحن

Usb, es erاقداص  Gas 
oo. - 2 

= 15 le LK is, 

 3« .U عن د 5-0.

 es„ 8 حرلا هنعذمعد لظنح وأ

Ju a5ال اح لالا  Jule 
 صو <U ا

All,ىم  ilةيدنا تاذ  

 ةدحاو ربغ اهبف AN حني ال

 ةجاج ءارضلا يذل اهيذ تدقوأ



an 

 نامزق هلتق مادلا دبع نب فانم دبع ىب مشاه { 0mرشع , "Rnكسا يب نمو

SE REN يراسل نب يح اسما يق نب يزعلا دبع ىببا 

& HR) En on RK نم 5,85 ينب مو 003 بلاط يبا نب قع 

 نب يع هلتق مهل فيلح ينقتلا بهو يو ا  glعاهسو ضر بلاط

Ks er ميلس an Klar = a نب ورع يزعلا Das مساو all ديع un) 

 نم مهل 0 ا  Aalكره ملص  aeبلال  Vanنمو

 نب ديلولاو ىرامزق هلتق ةربغملا نب ةيما يا نب ماشه ةظقب نب موزخم ينب

 نب صاعلا  gieناصزق هلتق ةربغملا نب  Bird al ur Baal ahaيقل ني

alنب ةلاحو بلاط نأ نبذ  REITنامؤق هلثق مهل'فيلح  Bayرفق » 

 مهج ىب ةفاذح نب بهو نب ربع ىنب هللا دبع نب ورع ورمم نب er يقي نمو

 نوم نيش و كا معلص هللا لوسر هلتق Eye وبا وهو

 رباج يب ةديبع 5( نب رماع يغيب نمو * نالجر معلص هللا لوسر al مهج

 لتق لاقيو ماشه ىبا لاق * نالجر نامزق !ءلتق برضملا نب.كلام نب ةبيشو
-.- 6.) 

ur SAMEص لاق دي دج هدم م ىب هللا ديع رباج  Als1 ىم عيمجل x5كراجت هللا  

 ىالجر نورشعو نانثا نيكرشملا نم os موي يلاعتو

ri E32 2.م  
 تك موي رعشلا نم شبت اعلا

 نب بهو يا نب ةربجه لوق دحا موي ين رعشلا نم لهق امم ناكو قاحتا ىبا لاق

 موزخم نب نارع نب خداع ماشه ىبا لاق موزخم نب نارع نب دمع نب Dale نب ورع
 .. نم bo %& “> U. dr سا 3

 اهيداوع اودعت ذا كنه ىم دولاب يفقرطي تاب ديع مه لاب ام



yie 

 PGO نسا ولول فيلح ”ةليع نب للام كلام نب ةدواعم يب: نم مث سؤالا ىم
 [P ين

 نب öl سوالا نب كلام نب pr ىب هللا دبع ةمطخ مساو ةهطخ ينب نمو

 نمو يدع نب سايا راجنلا نب كلام نب ورع ينجب نمو سايا نب كلام كلام نبا

aب عرسايأ نب ورجع فوع نب ملاس  

I 2-32 > 

 ١ مند نيدرشملا نم لتق نم .ظيمعت
 د و

 رادلا دبع يني نم مث شيرق نم دحا موي نبكرشملا نص لتقو قتاستا ىبا لاق

 an A One تدخل قل ساو .ةسلط يأ نب ةنلط ءاولاا باكتأ ىم ىصق نبا

 وبار هيلع هللا ناوضو بلاط نأ نب de هلتق مادلا Sur نب ناقع نب يزعلا دبع

 يلع als لاقيو ماشه ىبا لاق * صاقو يبا ني دعس هلتق Kahl نب دعس

 بلاملا aus نب ةزج هلتق ib ينأ نب ناّمعو قاد#ا نبأ لاق * بلاط ينأ ىبا

1 
 مت

 رد لآ نب Sal نب. مصاع ME EA نب سالجلاو ةسفلط ىب حئاسمو

„Linجبع ابالك لثق لاقيو  al)فوع نب  + JEىبا  Seelدبع نب ةاطراو  

EL Er ak رادلا 'هيع نب قانم دبع 'نب مشاه نب dass 
22 us 2 

  eenباوصو نامزق هلتق مادلا دبع نب فانم ديع ىب مشاه

 لاقيو بلاط ينأ ىب يلع هذنق لاقيو ماشه نبا لاق * نامزق هلتق ىشبح هل مالغ

 نب حرش نب طساقلاو قادما نبا لاق *اةايح ونا اع ا 55006



yeq 
-.u3 

 ينا وبا وهو رجحالا نب ربيع نب ةيلعث نب ديبع نب نانس نب كلام ةردخ

JE tgl 0ديغس فا مسا ماشه نبا.  leدعس لاقيو  * . IEنيا  

 جير نو ةبتعو EN نب Alan le نياسمت نياك ل ل

aنب ديبع ني ةبلعت نب تيمع. ني ةمراعم  EEE ENرفن » 

 نب MS نب كلام نب دعس un ةيلعت جرزخلا نب بعك ىنب ةدعاس يد نمو

 * نالجر يدبلا نب ةورف نب فقثو ةدعاس نب جرزخلا نب ورع نب ةثراح نب ةبلعت

 نب ةيلعت نب بهو نب ورع ىب هللا دبع ةداجع نب دعس طهر فيرط ين نمو

 فوع ينب نمر * نالجر ةفيهج نم مهل فيلح Hand فيرط نب ةبلعث سب شقر

 مذغ نب ديز نب NEN نب كلام يب نم مث ملاس ينب نم مث جرزخلا نبا

 نالجعلا نب. كلاضز نباةلضت ,ني ةدامع نب لبحر هللا تيك سا ا

 فيلح دايذ نم ,de ملاس نب مفغ نب رهف نب ةيلعت نب كلام نب ناهتنو

 رمق ين ةدابعو A كلام نب ناهنذلا 5 سادحسملا نب il 5 نم مهل

 نم مذ Ab يب نمو * لجر ورع نب Feb, u يفند نمو #6 Au دحاو

er ar مارح يب onsةيلعث نب مارح ىب ورع نب هللا  an١ نب ورعو مارح  

 نب ورع يلوم كا واذ ot نب °27 39-55 دكداو ربق يف افقد مارح نب ديز

zo)هالومو ةديدح نب درع نب مهلس منغ نب داوس يب نمو *رفن ةعبرا  

 er ER ينب ئمو *رفن ةثالث ىلا نب بعك يبأ نب سمق نب لهسو ةرتنع

 ىبا لاق * نالجر ناذول نب ىلعملا نب ديبعو سيق دبع نب ناوكذ رماع

 (Sebi نم عيمجل Öle نبا لاق + بيبح يب نم يلعملا er دوبع ماشه



YA 
5 v.2 

* )>, 8315 er ums) A) نب ME يد نمو قاحعا ىبا لاق ب rund ىبأ 

 مما

 لاق * همال ةةيخ نب دعس وخا وشهو ةيح وبا فوع نب ورع نب ةبلعت يب نمو

 نب ربمج نب all ديعو !Slel er +56 نب ورع er Kam وبا ماشه نبأ

us 2 
 un للام نم سيقلا ءرما !er Au يب نمو + نالجر ةامرلا ربما وو ناهنلا

 = 5 سا(

 دبع نالجعلا يندب نم مهءافلح نمو * لجر ةهققيخ نب دعس وبأ Aus سوالا

 دوس وع

er ثراحلا er بطاح نب عببس كلام er ةدواعم يب نمو * ل جر EI er all 

u.» سس > 

 نب بطاح نب ثراحلا نب فييوس لاقيو ماشه ىبا لاق * لجر Raus نب سبق

 در wis er SL er داوس يب نم مث ماجنلا يب نو (Sl) ar لاق + ةّشبش

 ! erسيق هذداو سيق  erلاق * ورع ! er 78 li erسبق  erدبز  erداوس *

-u- 

 ينب نم. +رغذ ةءبرا دلخت نب رماعو ديز نب درع نب تباثو Slel ىبا لاق

Idوزا  N Eu13 ني ملام :ىب فقت نب ورع ني قلع نب  

 Sl نب سوا كلام نب ورع ينب نمو * نالجر ورع نب le نب فراطم نب ور و

 ne ىب ناموا تباث نب سوا ماشه نبا لا# * لجر رذتملا نبا

 1 ارك يده لبا مضمص نيرضنلا نب سنا ماجتلا نب يدع يب نمو قاعتا

 سنا وع ماشش ىبا لاق + لجر El] سب يدع un منغ نب رماع نب 5

 دلك نب سبق LE ني نزام ينب نمو + معلص هللا لوسر مداخ كلام ىبا

 ناهنو ثراحلا ب ميكس el نب Ma يد نمو * نالجر مهل دبع ناشيلو

 ربقز يبا نب جيز نب ةجراخ جرؤخلا نب ثرادلا يني نمو * نالجر ورع Me نبأ

 نب ديز نب REN er سواو Sg انفدربهز يأ نب ورع ىب عببرلا نب دعسو
 - ع

 وذب معو رجعالا يتب نمو *رفذ ةثالث بعك نب ةيلعت نب كلام نب نايك نب سيق



yov 

 نم كا  Seiراصفاو نيرجاجلا نم دحُأب

 نم معلص هللا لوسر حم El موب ىبطسالا ىم na Set ىبا لاق

 بلطملا ديع نب فاذم دبع نب مشاه يب نم مث شيرق نم نيرجاهملا

 ٌسفع دبع نب هينا يتب نمو a زبين ملغ ىطسوا ةللص 7

 er مادلا دبع يد نمو ةىكؤخ نب لسا يب = مهيأ فياح de Pe all بع

 Ben ةلقعو نب IE يب نمو يتيللا لك (en هلق ربع ني بسال يصق

 ناهنلا ني ةاغم نيررع َلَهشالا دبع يام مكراطنالا نموا رعت هلا ناك

 كسلا ماشه ىبا لاق * نكسأا نبا 5 5,18, عفار نب سنا نب ثراحلاو

N eeنبا ل * كسلا  Slنب تباث نب ةؤسو  

 اهابا ىرا ةدانق نب رع نب مصاع يل معز دقو شقو نب تباث نب ورعو شقو

 اهلا وهو ةفيذ وبا la نب ليسحو نو نب هلو + تل اا

* lei er? ذعر RR 5957 Er SuM الو Sl; Gabi ءداصإ 

u.م يي 3  

un Aue;باهحو يظومق  urدايعو يلخيق  unنب ثراحلاو لهس  un ums)داعم  

Wiمءالا دبع نب ورع نب كيتع نب سوا نب سايا جتأر لهأ نمو » الجر رشع  

 iz, is ىبأ لاق + ناهيتلا نب دهجعو رهشالا ديم نب ph ىب ءاروعز نبأ

 ديزي رفظ يب نمو «رغذ ةثالث ميت نب ديزي نب بيبجحو * ناهمتلا نب كيتع

 ةعيبض يني نم مث فوع نب ZUBE TE لجر عقار نب dal نب بطاح نبا
v- 

 نبأ ( Aنايغس وبأ  er = erسوو  N) erينا 7 خاظفحو * er 2يخبص

 س 8س

 EM نب كلامو Arnd نب ديز نب md ماشه نبا لاق * نالجر u بوعتش
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 يسفن يذلاو معلص هللا لوسر  soneاي انيحلا قراغي نموم نم ام 000

 يلا دري نأ بحب هذان حيهشلا الا اهيق امو ايندلا هل ناو راهتلا نم دعاس اهيلا

ad! يلاعت هللا لاق مد قادتنا نبا لاق + 5721 ةرم Nass هللا ين tus ايزدلا 

 نيذلا نوفموملا مهو حارجلا يا حرقلا مهباصا ام دعب نم لوسرلاو هلل اوياجتسا

EU ديالا لزج لف دحأ م نم SEN معلص دللا لوسر حم اوراس 

 نا سانلا مهل لاق نيذلا * مبظع رجا اوقتاو مهنم اونسحا نيذلل حارجلا ملأ

 سافلاو ليكولا معذو هللا انيسح اولاقو اذاهبا مغدازف مهوشخان مك اوعهج دق سانا

 ام نايغس وبا مهل لات نيذلا سبقلا ديع نم رغنلا اولات ام مهن اولات نيذلا

 نم ةهئنب اوبلقنان هللا لوقي مكبلا نوعجار دعم نمو نابفس ايا نا اولاق لاق
lie a5 35 all, دللا'ناوضر اوعيتاو ةوس مهسسم مل لضفو هللا 

 مهردع ءاقل نم مهنع هللا قرص امل  Fa Nكيلوال يا ناطبشلا  Baامو

 مهوفاخ" الف هءابلواب مكبهري يا هدابلرا فوك مههاوفا دع. ناطبشلا قل

 نأ نوفاخو  ETنوقفانملا يأ رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحب الو ىنموم

ide nel, 5501 اطخ مهل لع ال نا هللا تيري اديش هللا ارضي ىل مهنا 

 هللا اررضي ىل نامالاب رفكلا اورتشا ىيذلا نا ميظع  Undلو 11 000)

  FREمهلو اغا اودادزبل مهل يلهم اما مهسفنالربخ مهل يلهم انا اررفك ىيذلا

 ىينموملا مذيث هللا ناك ام نبيهم باذع  LEنم ثيبخلا زي يح هيلع

 مكيلتبي نا ديري اهف يا بيغلا دعب مكعلطيل هللا ناك امو نقفانملا يا بيطلا

ab يا ءاشي نم هلسر نم ينجب هللا I, هيف مكيلع لخدي ام اورذكتل هب 

 ن ميظع رجا ملكف اوبوتتو اوعجارت يا اوقتتو اونموت ناو هلسرو هللاب اونمان كلذ
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jeبيط اودجو ا 03  aeيسحو مهلامو  clتيل'اي اولا#  

 اكن Ra Met La المل انب هللا gie ام نوعي انناوخا

 الو تايالا ءالره معلص هلوسر JE هللا لزنان مكنع مهغلبا نان هللا لاقت

aeلان  le.نع ل نس نب ثراسحلا يثددح  deكيبل نب  

 رسهن ف راب دع ءادهشلا معلص هللا اوس لاق لاق هنا سايع نبا + يراضنالا

 نبا لاق ءايشعو ةركب ةنجلا نم مهقرزر مهيلع جرب ءارضخ ةيق يف ةنجلا بابي

 تايالا ءالوش ىع = Sl ةوعسم ىب هللا Our ىنع مهتا ال نم ,aan تاحضا

a %اهحا لي اناوما هللا لييس يناولتق يذلا  Deلاقف نوقو 2 مهبر  

Wمكناوخا بيصا امل هنا انل ليقف اهنع انلاس دق انا  ee 

 يلا بىواتو اهرامت ئم لكاتو ةذجلا ماهنا درق Ga ربط فاوجأ يف 5-5 هللا

 ام يدابع اي لوقيف ةعالطا مهيلا هللا علطيف شرعلا لظ يف بهذ نم ليدانق

 انيش كيح اهنم لكات نجلا انتيطعا ام قوف الااَنير نولوقول مل( 00000

 انير نولوقيف مك ديزان نوهتشت ام يدابع اي لوقيف ةعالطا !wi علطو مث لاق

 ,ag نا بن انأ الا انيش ثيح اهنم لكان ةذجلا انتيطعا ام ٍقوف ال

 ىبا لاك + يرخأ ةرم كيف ٌلتقن ao كيف لئاقتف اينحلا لآ ةرذ قال

san, Öle)ىع انباختا ضعب  Durرباج تعمس لاق لهقع نب دود نب هللا  

„nlالا مع هللأ لوسر يل لاق لوقو هللا دبع  Saين اي يلب تلق لاق رباج اي  

aiىحاب بيضا فيَ اا 3  Neهلا بع اي بحت ام غلا لاف مق  

 Jah كيف Sbst PERS يلا 335 نا 8 بر يا لاق كب لعفا ناورع ىبا

 لاق لات نسحلا نع ديبع نب ررع ينثدحو قاحصا نبا لاق + يرخا ةرم كيف
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 ول مهلوقو دحأب  Aaانرسل نولتاقت مكنا  PRO erال انلكو مكنع

 مه هللا لوقي مهسفتا يف نوفخب اوناك ام مهنم هللا رهظان لاقق نوكي هنا نظن

 رفكلل  Anaيأ مهبولق يف سيل ام مههاوفاب ىولوقي نامبالل مهنم برقا

 يذلا نوفخب ام يا نوقكي امب ملعا هللا مهبولق يف سيئر نامبالا لآ نورهظي

RAS ام انوعاطا ول مهموقو مهرياشع نم مكعم اوبيصا نيذلا مهناوخال اولاق 

 نان توملا ئم ف ال هذا يأ نيقداص متنك ىرا توملا مكسفنا نع اوودات لق

 اولعفان مكسفنأ نع 2305 نا متعطتسا , TEيف داهجلا اوكرتو اوقفان امنا مهنا

 معلص هيبنل لات مث +« توملا نم ارارفو ايذدلا ين ءاقبلا دع اًصرح هللا ليبس

Jar قاولتق ىيذلا نيسد الو ZEN مهيلع نوهيو داهجلا ف ىفموملا بحري 

 نورشبتسيو هلضف نم هلا مهاتا ا نيحرف نوقرتري مهبر دنع ءايحا لب اًتاوما هللا

 نم مهب اوقحلي مل نيذلاب  mailsنت ال يأ نونزحب مه الو مهيلع فوخ الا

ee وهف مهتما نق ىا اناوما هللا ليبس ين اولتك ىيخلا 

  zaهياوث نم هللا مغاتا ام نيرورسم لسفر  IEنورشبتسبو هنع مهذاهج

else 00 1 نه och نووسو يا weils نم مهي Nach مل ىيذلاب 

 يذلا هللا باوت نم هيف مف اعف مفوكرشيل مهداهج نم ءدلع = ام يلع

 دالا نم ةجند نورشبتسو هللا لوقي نزحلاو فوحلا مهنع هللا بهذا دق مهاطعا

 ىبنموملا رجا عيضي ال هللا ناو لضفو  Uميظعر دوعوملا ءانو نم اوذياع الثواب 

NE لاف سايع نبا ىعزيبزلا يأ ىع ةيمأ نب ليعامما ae Sl نيا JE 

zb فاوجا يف مهحاررا all لعج د تل ا لدا نو 

ä بهذ نم ليدافق يلا يواتو اهراغ نم لكاتو برشتف Hill ماهنا درت Por 
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 ال هللا نا  Assمث «هتيصعم لها نم هتعاط لها هيلع  JEاع هللا نم دقل

 مهيلع اولتي مهسغنا نم ًالوسر مهيف ثعب ذا نيفموملا ( asمهطعيو مهيكزيو

 اي مكيلع هللا نم دقل يأ نيبم لالض ينل ليق نم اوناك ناو ةكحلاو باتكلا

 متثدحأ اهف هتايا مكيلع ولتي مكسفنا نم ًالوسر مكيف ثعب ذا نامبالا لها

Sun, sn مي اوذهتف ربخلا اوفرعتل رشلاوريخلا مكؤعيف متلع اهفو 

„ie طغت ام Maik”, هتعاط نم اورثكتستف هوهعطا اذا مكنع اضرب 

  Far 20للذي <  SEىم هياوث اللذي اوكردتو  Kinنأو
Se. 

Km نوؤرعت ال يأ ةيلهاملا , نم die ينال يأ ar لالض A us نم ei 

 دو عا

 „3 م ب يدهلا Be Br Hl, te ٍدربخلا نع مص ديس نم نورغغتست

 ينا متلق اهيلثم متبصا دق ةبيصم مكتباصا اكوا لاقف مهتباصأ يلا ةبيصملا

 دق كلت نأ يحا ريدق ءيش لك يلع هللا نا مكسفنا دنع نم وه لق اذه

Ki ae eeنودع نم لبق اهيلثم معيصادعق  

 اج مكنالخو :er متيسدو ا 70 مدبب هليق ناك يذلا مويلا يف

 عيش لك دع :sl Kae SI متالحا et معلص كذبت هب مكرمأ

 موب مكباصا امو + ريدق وغع وا ةقن ىم هدابعب دارا ام لعن هللا نا يا ريدق

 متنا متيقتلا < مكباصا ام يا نينموملا معيلو هللا نذاهف ناعشلا قتلا

 3 يرصذ مكءاج نا دعي متلعف ام متلعف نيد كلذ ىواك قذاَمَق كودو

Kid,يا مكنم اوقفان نيذلا معيلو نيقفانلاو نيفموملا نيد زمول يدعو  

 ىب هللا دبع ينعي اوعفدا وا هللا ليبس يف اولتاف اولاعت مهل لهقو مهيف امر وظل

 ىبارشاا نم : يجمل ا يأ امس نب معاص (al! Jam نع اوعجر نويخلا هدادا 3



 نور

 مهفع Per يا مهنع فعان N نم اوضغنال بلقلا ظيلغ اظف

 RN بحب هللا نآ هللا دع لكوتف تموع اذانرمالا يف مهرواشر مهل رقغتساو

wsةظلغلا لع. مهربص ةلقو مهفعشل مهبلع هربصر مهل هنبل معلص هبينل  
 مهوبت ةعاط نم مهيلع ضرتفا امم هنع اوغلاخ ام لك يف مهيلع هذم تناك ول

 ىم فراق Be مهيونذ مهل رفغتساو sis مواجع" يأ مهفع فعات لاق مث معلص

 نبعتستر مهنم عمست كنا مهيرتل يا رمالا يف ei مهتم نامالا لها

 رمآ دع يا تمزع 156 مهتيذإ دعم كاذب مهل اقلات مهنع اينغ تنك ناو مهب

Sirال كودع داهج يف كن يد نم رمأو ينم  , An,لاذ الا محبو ال  

 لع. لكوتو كقفاو ,بم ةقفاومر كفلاخ نم فالح ذَع وا ام دع. ضمان

 بلاغ الف هللا مكرصني نا + نبطوتملا بحب هللا نا دابعلا نم هي ضرا يا هللا

 3 دم يأ هدعي نم رصني يذلا اذ ىف ملا خخ نا و سافلا نم مكآ

 ب نونموملا Kids سافلا طع ال هللا ىلعو يرما يلا سانلا ضفراو سانلل يرمأ

 قوت مذ ةهقلا مود :sl تاب Ma. wien 3 فتك ع 5 امو لاق مث

 el ناك اس يا نوقظيال مهو تبسكاام سفن لك

ai,ةهقلا موي تاي كلذ لعفي نمو مغر الو م 70 نم مهيلا هب هللا  

 ,Le Je 11 sl عبتا il) هيلع يدعتم الو مولظم ربغ ميسكب يجب مث هب

 لوقي مهطخسل وأ سانلا يضرل هللا نم طخسب ءاب نمك اوطخ# ول سانلا بحا

 nn نك ذذلا ىم ناوضْرو نجلا A يعاطا لعل قاع ىف

EEEمه اوقرعاذ نالثملا 2و كر  

 يأ ,ui ةنجلا alle اع Sep gi نواهي اب ربصب ,all هللا ىنع تاج 3



yo 

 ىبقبلا لها طم هذم ةنمأ ساعتلا هللا لزنان *رودصلا تاذب ميلع هللاو مكيولق
 - “< خب © 9

 مهنا كلذو EN فوخ“ مهسغنا مهتما ىق قاغنلا لغاو نوفاخج ال ماهت = هي
 سايل

PER: 4هللا „8 ةيقاع  PRدع مهترستو  lsهللا لاق مث م هباصأ  

 رهظا يذلا نطوملا اذه yet مل مكتويب يف متثك ول معلص هيبنل هنادكس

 نطوم يلا ْلَثَعلا مهيلع CAT ىيذلا جرخأل مكريارس نمرهظا ام مكنم هيق هلل
es Sea 

 هللاو مهبولق يف ام ,(ame مهرودص يف ام هي يلقوي يح هيف نوعرصي هربغ

 + مكدذم هب اوقكتسا امن مهرودص يف ام هيلع Ks ال يا مودصلا تاذب مهلع

 اوبرض اذا مهناوخال اولاقو اورغك نيذلاك اونوكت ال اونما نيذلا اهيا اي لاق مت

 ةرسح SE هللا (Ja اولتق امو اوثام ام اندنع اوناك ول ع اوذاك وأ ضرالا يف

 نيذلا نيقفانملا“ اونوكت ال ياربصب نولهت امب هلاو Saas ar هللاو مهبولق يف

 ةعاطو هللا ةعاط يف ضرالا يف برضلاو هللا ليبس يف داهجلا نع مهناوخا نوهني

 هللا تعجل اولتك امو اوتاس ام انوعاطا ول اولتق نا اوتافااذأ سا 0

 ءاشي ام لجعي يا تبمبو يب هللاو مهبرب ىبقبلا ةلقل يا مهبولق ين ةرسح لكذ

ge IE a A Uaلاك مث + هتردقب مهلاجا  AUS laىف  Japهللا  

a 1ةليعرو هللا قل ١ Te ee 

d Ssiىم نوعمجب ام اونقيلو اوقع ول ريع لتقازا فلل 0  LEO!اهل يتلا  

Sysنع  alaتوما فوض“  SEN,اننذلا 3,85 ىم اوعوج انمل  = ä 

 هللا يلا نا يا ن.رش' هللا يلال ناك لاذ 7 Br‘ Apr a * ةرحالا

 هيق هللا EVER امو داهجلا ىكنملو اهب اورتغت الو ابندلا مكنرغت الف عجرملا

 تنك ولو مهل تذل هللا نم ةهحر اهبف يلاعتو كرابت لاف مث +اهنم مكدنعرثا



 لوو

 ,Sb كبونذ ضعبب كلذر مكربتخيل N نم ضرعل هنع اوهن ام يلا اوفلاخب ملو
 - e 5 - نو 2

 تدع يلو مكيبن ةمهصعم نم متيمتا ام مكاكهي الا للذ ميظع نع هللا يع

„Leisمكيلع  SET,لك دالا نم  gellضضعيي بقاع نأ  zoا 17  

 ka eds تاكو و عاام لكن لصاةسم ريغ Sb لت بذا ايتحلا

 Be مث دب ناهبالا نم ein 168 مهل 50 و مهل ie, a نم اوباصا

 نودعصت ثا لاقف مهايا ةداعدل هيلع نوفغطعي 3 0 مضو مهيبن نع ما

 اونزحت" اليك مغب g edit) مكارخا ;R| else لوسرلاو ىدا le لع الو

U. E275 -  

le5 : لفي برك دعي ايرك يا داصإ ام ال دان  Feهك رد 17 مك و مكت “  ee 

 SS ناكف مكيبذ لتق لاق نم لوق نم مكسفنا يف عقو امو مكيلع مكودع ولعو
 w سي < .u„ هد 5. 35

 مكودع لع مكروهظ نم مكتان ام دعم اونزحت" دل معا مكيلع عبانت ام

 Ss Be قدح مكناوخا “X u مكياصا ام الو ,el, sr نأ دعب

 هبق اوناك ام مهنع ءب هللا جرق يذلا ناكو نولهت اب zu هللاو مكنع ٌبركلا

 م ei ناطيشلا LAT مهنع < هللا نا gel يذلا معلاو بركلا ىم ض

 Alb, „ir ةخفياط يشغي اساعذ ةنما مغلا دعب نم ER لؤنا مذ + مهيبن

Ally all, a a) „eis! asةبلهاجلا نظ  BSRانل له  er 

zo)5 لق عيش ىم  al INال م معسفنا 8 نوفخ  Gmنولوقي لأ  

 BER رنرجل rain: g منك ول لق امهاه Uli ام :يش رمالا a امل اكول

 يف ام صحعهلو مكرودص يف ام هللا alas مهعجاضم يلا لتقلا مهباع بتل



044 
 = =« هن

 Or = نل م ع ين

 مكتياصا يلا une يرما متعيتاو ي متمصتعا ام مكيلع < الو رصن

 ن < ن ت2

 اهي م تيصعو غبصمعلا Sy اهو متفلاخ مكسفنأال I PEN بوذذب مهفم

 متعزانتو متلشف اذا يح هئذاب مهنوسع“ ذا هدعو هللا مكقدص دقلو يبن

 مكنمو اهندلا ديري نم مكذم نوب" ام مكارا ام دعب نم متيصعو رمالا يف

 لضف وذ All, Kür Ar دقلو (li مهنع مكفرص مث ةرخالا ديري ئم
23 “ um 0-- 

 لاق * مكذع مهيديا ,As مهيلع كيديا يطيلستو ينذاب ET يا فويسلاب
 دان ىو ن هس 2

 Als هتلصاتسا اذا ءيشلا تسسح لوقت لاصيوتسالا ساما ماشه نيا

 < لاك دبع
we 35 د  

Ss. 155 

u--دو 2"  u - 

a la,نبا لاق  Slرتلذاخ“ يا متلشف اذا يح  
uU.5 ب  

 مكيلا دهع امو مكيبن رما متكرت يا يرما ين متفلتخا يا رمالا يف متعزافتو

 موقلا ,Bad هيف كش ال فلا يا نوبحن' ام مكارا ام دعب نم ةامرلا ينعي

 WEN يف بهنلا اودارا ىنيذلا يا ايئدلا تيري نم مكذم مهلاومار مهءاسن نع
äو  

 ةرخالا ديري نم مكذمو ةرخالا باوث اهيلع يلا ةعاطلا نم هب اورما ام كرتو

 ةبغر اهتدلا نم ضرعل هنع اوهن ام يلا اوفلاخج ,el دللا ين اردهاج ىيذلا يا
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 انمادقا تيتو ائرما يف انفارساو انيوذذ انل رفا انير اولاق نأ الا مهلوق ناك

 حار ماشه نبا لاق * نيرفاكلا موقلا دع انرصناو  8 ouبايرلا مهلوقو

  TE BER aسائلا ني ةخباط نب  Fadyا او رك مهقالا

ges وأ جادق Felge قو ةداسرو در N ةدحاوو تاعاججلا نوديري اذه 

RN PER FR ERLITTEN ERS 
re 

 اروسدم !موخس اود ويح لببايأ ميفيط امش لود

 لاك + حادقلا اهيف HE يتلا ةقرحلا اضيا ةبابرلاو هل ةديصق يف تيبلا اذهو

 لجو زع هللا لوقي EN يف يلاربماسملا ف رسدلاو عوردلا رونسلاو ماشه ىبا

Aقامت روخالا وبا وهو رماغلا لاقو سدو حاولا تاذ  ie 

 + قلل انقلا GLEL ارسد

 مكنم بونذب كلذ اها اوهعار اولاق ام لثم اولوقف يا el ىبا لاق

 رخ اوحترَد الو wein Eye اك Pie دع اوضماو اورفغتسا اك ءورغغتساو

 ةورصنتسا لك هورصنتساو مكسادقا تبقي نأ ةولاس اك ةولاساو نبعجار مكباقعا

deنم اذه % ىنيرقاكلا موقلا  es33 دقو 5608  Erاك اولعفي ملف  

 Lg 53 كيت ,un ىهودع لك روهلتلاب ايندلا ei هللا مهاتان متلعف

AS,بحب هللاو اهيف هللا  LEE * atوأ اونما  I ara 

 مكايند A مكودع نع يا نيرساخ اوبلقنتف كباقعا طك مكودري اورفك

 ,Süd ىوواوقت ام ناك نان نيرصانلا ربخ وهو مكالوم هللا لب كرا

Basاوعجرت الو هربغب اورصتنت الو هب اومصتعان مكربولق يف  Sمكباقعا  

 و

 مكرصذا تفك هب يذلأ بعرلا اورغك ىنويذلا بولق يف يقلنس هنيد نع , نيدو
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 .U 38 د د

 مكنيب الخ دق لاجرلا يديا يف فويسلاب توملا يا نورظنت wäh هوهتيار دقف

 نلف هيبقع JE بلقني نمو مكياقعا دع متيلقنا لتق وا تام نانا لسرلا هلبق

 9 23 ع =

 موهماز el, Aust لق سافلا لوقل يا م هللا يزدجسو اميش هللا رضي

 Ns au ge 5 | تام نأ موق دا

Sa - -.- :ن - 33  

 دع بلقتي نمو مكقراغمو تيم هنا ينع هب مكداج اهبف مكل نيب دقو مل دنعو

 2 مو z 2 و : 12
 الو هللا ze كلذ صقني سيل يا اديش هللا رضد نلف هذيد نع عجري يا هيبقع
 £ ur ن و هله د

zii - = 

 درب مو اهنم هتوذ اهندلا N نمو * ناك كلذ ين هللا نذا اذان هغلاي

olعد اهنم - ةرخالا  Enمكنم ن 4 ئم يا  Aايندلا  

 و في -&
FEخذ  Zei;5 6 يقف  \gisمسك ام  a)الو قر ند  wma las3 Euch) 

g aعم هب 5 ام اهنم هتون ةردخالا بباوث درب نمو ظدح نم ةرخالا  Li 

 263 لاق مث % BER يا نيركاشلا ءازج Si, sla3s يق هدقرفرا نم هيلع يزج

 امو اوخعض امو all dam يف مهباصأ ا ,Isis اذ ربثك (Os هعم تق ين نم

 ربثك نومبر هعمو ZN هباصا ين نم ىنياكو يا نيرباصلا بحب هللاو اوناكتسا

 ام اوناكتسا امو مهودع نع hand امو مهيبن كقفل اوفهو اف تاعاهج يا

 امو + ىيرباصلا بحب ,All ريصلا كلذو مهنيد ىنعر هللا ىع ذاهجلا يف مهباصا

76 
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 يتم كلذ نم هيلع 5 ام Mir le وش ىملو ee ينم تضم دق تالثم او

 ,ZU رد ar لع Saba ER نا اونظياالمل يأ مهل LE ناف

 نابب اذه لاق مث * مك دنع ام مكفعيل ,Sa مكيلتبيل مكيلع اهب مهتلدأ يلا

 حىّدهو يدهلا اولبق نا سانلل ربسغت اذه يا il ةظعومو يدهو سانلل

 ee نمل يا قيعتللا بحر موت يل ةظعومو

 نوكت ملل يا نولعالا متناو مكباصا ام دع اوسدتجت الو يا ار ال يا

 ينع هب مكءاج امت يِببَن منقدص متنك نا ئا ىبنموم متنك نا موهظلار ةبقاعلا

 1105 LI 5 اهلكم حارج ايا ale حرق موقلا سم دقق حرق مكسسم نا

PL WECGE PRRTU PERصيصقلار ءالجلل سانلا نإ  Aut,اونما نيذلا هللا  Sy 

 / BAR a ae ا نيب = يا ىبملاظلا بحب ال ,all ءادهش مكنم

Nىنيذلا نبةفانملا يأ و بد ال هللاو ةداهشلاب ناهبالا لغا. ىم  

 rd هللا صصهلو * ةيصعملا IE ةرصم مهبولقو ةعاطلا نا

 مهريص ,AS مهب لؤن يذلا ءالبلاب BT يح اونمأ نيذلاربتخب يا اونما

 يف سيل اس 37 قي ىنيقفافملا .ىم لطي يا ىنيرفاكلا قصحعبو مهتيقيو

 مقيسح ما يلاعت لاق مث + هب نورتتسي يذلا مفرغك مهم رهظي يح مهبولق

 متيس> يا نيرباصلا عبو مكتم او اودهاج ىيذلا هللا طلعي املو ةنجلا اولخدت نا

 مكب ,zoll تكبح ملو ةماركا ياوث نم اوببصتق ةنجلا اولخدت ن

Kal,مكنم لذ قدصا ملعا يح  a9دقلو 1 مكياصا ام دع لاو  

 PR JE ER نا ليق قحلا نم هيلع متتا يذلا لع ةداهشلا نونع متنك
u. -هد - 3 -  
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 ال ام نربغ لك متنا ذا نولكات متنك ام هب al مكاده ذا مالسالا يف اولكات

 م :ae ملكعل هللا all يا نودغت ملكعل هللا 1,551, * مكنيد يف ملك ل

 راقلا اوقتاو * ياوث ىص هيفا هللا مكيغر اص نوكرحتو Sul ىه هللا ار

 هللا اوعيطاو لاق مث « يف رفك ىمل اراد تاعج يلا يا نيرفاكلل تدعا يتلا

 le dal قبح echo هلوشراوصع (add ةيتاعم نورت 0100

 ةنجر مكبر نم ةرفغم يلا اوعراسو لاق مث *«ةربغ ينو موهلا كلذ يف هب مهرما
a, 1 Ipäyeخلا وسر عاطاو اينعاطا نمل راد ايف قتال تدك  

 | ,SE Al سانلا نع ىبفاعلاو ظوغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا يف نوقغني

BEوأ ةشحان اولغت اذا نيذلاو هي لك نم باشا  VB 

 رع اورصي ملو هللا الا بوئذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتسان هللا اوركذ مهسقنا

 يهت اوركذ ةيصعب مهسفنا اوذظ وا ةشدان 6 a يا نوطعي مهو اولعف ام

 ملووه الا بونذلا رفغي ال هذا اوفرعو اهل «ورغغتسان مهيلع م امو اهتع هللا

 يف كرشا نم لعفك يتيصعم لع اوهقي مل يأ نوعي مهر اولعفام JE اررصي

 كمالرا + يبغ ةدابع نم مهيلع تمرح ام نوطعي مهو يرقك ف هب Tal اهف

 معنو اهيف نيدلاخ راهنالا اهقح“ نم يرجع“ تانجو مهبر نم ةرفغم مهدازج

 مهي تلون EI ةييصملا ركذ ليقتسا مث * نبعيطملا باوُث يا نلماعلا رجا

 لاقف مهنم ءادهشلا هذاخ"او مهيف ناك ال صيصقلاو مهباصا يذلا ءالبلاو

 مالبق نم تلخ ىق مهب عئاش وه اهبفو اوعنص las مهل افيرعتو مهل ةيزعت

eeعيانو ينم تضم دق يا نيبذكملا ةبقاغ ناك فيك  
 # 6( هي <«

 TE طول سوقو دو#و داع ين كرشلاو يلسرل بيذكتلا لشا يف ةقن
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 a .لادلاب Yan اوعرسا نا ةميعم ,IR اومذجا

 JE SE FRAU ليخلاو هللا .باتك يفو ةيعرملا اضيا ةموسملاو دل ةرزوجرا يف تايبالا

 ES قاب ,le اذا اهماساو هلياز alas موس برعلا لوقت نوهست هيف

 ماوسلا لله ميسملا كقفر هاندقف اصحسم ناك ايعار  كيز

 ةديصق يف تيبلا اذهو منغلا يلا ىسح ةسايسلا سلس اصجسم ماشه ىبا لاق

 دنع نم الارصخلا امو هب مكبولق ىبوطتلو مك يرشب الا هللا Alan امو مهل

 EIN الا يكيالم دوذج نم = Re ملك an ام يا ميكحلا زيؤعلا هللا

 GELS كلل ,ze Hall مكفعش نم قرعأ ال غب مكيولق نرمطتلو ملك

 نم Gb عطقيل لاق مث + ٍقّدَخ نم دحا يلا ال يلا مكاو زعلا نأ كلذو قردقو

 لتي ZEN نم اًبررط عطقيل يا ىيبياخ اوبلقني: مهتبكووا اورفك ىيذلا

npمل نيبياخ الق مهنم قب نم عجريو يا نيبيلخ مهدري وا مهنم  
we IL,اوناك اه  ET58 مهتيكي ماشه ىبا لاق  ITمعلا  PETE 

 ةمرذا و لاق ةوذأرأ ام

U. - - 

 m وحسم نيب ربح يف اذققوم سنا ال “u 5 ام

 AU لودر Auch JE Sul نيا لاق + مهشوجول مهعرصي اضياأ مهتيكيو

 يما نوملاظ مهنان مهبذعي وا مهيلع تومي وا ةيش رمالا نم لآ سيل معلص

 a aan EA الا يدابع ei N ىم لك سيل

 ذك ل lb قنا فحق .مهبونذب مهبذعأ وا تلعن A نان تجرب
 او دايعلا ya, CS رفغي يأ مهحر روفغ ,All يايأ مهتيصعم كلذ اوبجوتسا

Jeال يا ةفعاضم اناعضا ابرلا اولكات ال انما نيذلا اهيا اي لاف مث + مهيف ام  



 نورس

nie كلذ ناك اما دنا مك ذو اهلشف نم 2 LP اماينع عفادملا يا web all, 

 zy Ike 35 حقد ل ا 8 Ge 5 nel ضو 8 نع

 مي مل انا بحت ام ناتفياطلا تلاق لاق معلا لها نم دسالا نم لجر ينثدح

 ىلعو يلاعتو كراجت هللا لوقي قاحتا نبا لاق + كلذ ين انايا هللا يلوتل هب انمج امب

rund, ىلع Ks endet) re Lane Wr 5% ئه يا نوفموملا لكوتملف هللا 

G,2 نه 

 Sl هتين دك هيوقاو هنع عقداو هب عليا يح هنع عفاداو هرما ع هنعأ يف

„a sl 0 يا CW = ملكعل a اوقتان al el; Far} هللا مكرصن 

erهللا مكرصذ دقت  amلوقت نا 3 0 اد دع لقا امجد  RERىبلا  

 يا نيموسم ةكرالملا نم فالا ةدمخ مكير مكددمب اذه مهروف نم د

 سل نيكد ذم ein نم مكوتايو يرما اوعيطتو يودعل ارريصت نا

 نسما نع اًنْعلِب للعم ER ماشه ىبا لاق * سموسم ةكيالملا نِم فالا

 نيا امان ضيا فوصي اهيصاوتو glas باتذا IE kei لاق هنا ىلا ىا ىبا

 ردب ثيدح يف كلذ تركذ دقو اضيب مياع ردب موي مهاهس تناك لاقف قاحصا

 مهتمالع يا دودسلا رشا نم مهشوجو ين مهاهس هللا باتك ينو ةنمالعلا اهسلاو

 ىسحلا ىنا نب نسحلا نع انغلب As لوقي ةموسم.دوضنم لي نم اراك

 لاق باذعلا ie نم امهناو Wolle نم تسيل اهنا ةمالع اهيبلع لاق هنا

Be BR Suمهسلا دايجلا يف ىلجت نال  
 < © هدو وت و



 هور
re 5 - -عار و 5  

 ارجع تلق امناكل هللار لوقيو سانلا باقر يطختي جرخخ ٌتعنص ام ٌتعنص 05,
v£202 30.2  - 

 لاق كليو كلت ام لاقف (Azul بايب !?as نم لدجر als sy.) sa هع تأ

 تالق اهتاكآ يننوفنعيو u lee نم لاجر لع بثوف هرما ددشا تف
w zu»35  © 

 هللاو لاق معلص هللا لوسر لل رفغتسي عجرا ككيو لاق هرما ددشا تق“ نا ارجك
ER:و  

 ةبيصمو ءالب مروي دحا موب ناكو تاحا ىبا لاق + يل رفغتسي نا يغتبا ام
 و نود 35 ممم

 مخ !GEN رهظي 6 نم ىبقفانملا هب ىندكنو ىبذموم لا هةر هللا ريتخا صضصمحمو
u»يح < “<  

 ,al دارا نم هبق هللا مركا اموجو aul5 gl فدك سم وهو دذاسلب

 ي هتةيالو لغا نم ةداهشلاب

 is 2 جهه و ن

 نارقلا نم دحأ ل لوف ام ركذ

 يءاكبلا هللا دمع ىب دايز Lian JE ماشه نب Mi دبع as وبا انثدح لات

 وَ - 5

 دحا مود 3 يلاعتو ;Su هللا لزنا le ناكف لاق يلطملا قاحتا نس دمدغ نع

I.) 

 ةبتاعمو كذ مه مود يف 58 ام ةغص اهيف نأ, 0 نم مدا 2 نارقلا ئم

 سدس ملا ين

 :er يوهت تق 3 تيدف 3, معلص هيمنل هللا لوقي مهنم بتاع نم

 يد - -

aclisديز نب تيمللا لاق لزاخمو  
-U> 

 = يي و2 ">2

 اعجضم تاومت دق alıs تنك يتبل

 = ون

 ديف 2 نم Abe ونب ناتفياطلاو الذاخكتت نأ يا الشغت نا Ber ناقفياط }
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gl Jänةريغللاا نب ةيزاعموا ةزع  

 نب ةيواعم ةنيدملا يلا دعوت ليق لاذ ههجو يف معلص هللا لوسر ,Ast لاق

 ناورصأ نو N دبع a u نست اقنع نيا قوما نع يصاعلا نأ ى نب ةربغملا

Pr Prلوسر تاكو يدمج لا رع ايار ةدواعم تنب ةشياع  allتق معلص  sl 

 ال هللاو ال معلص هللا لوسر لاقف يلقأ هللا لوسر اي لاقف هيلع ىم مث ردو

 براغف يبو Le ae برضا“ ale Trasse لوقت a كلش“ 1

 دللا لوسر I لاق JE هنا بيسملا نب ديعس ىنع يغليو ماشه نبا لاق * هقنع

 بوق تهلك ني عصاع اذا مقنع برضا ىبترم رجع نم Ele X نمولا 00

 Ay Any ةربغملا نب ةيواغم الثقرساي ap la Ahle ني 99 5( 0000

 a1 رغب aid ملص: هللا لوس دل نماتسات قاقع ب نان“ U ناك ىسالا

 WEN لاق معلص يبنلا ns يراوتو ثالث دعب ماقاث لق EN نعي 5 نا

 ىهالتقف هادجوف اذكو اذك عضوم هنادجتس

u all Aus zuدعب  NS: 

 ىب يأ نب هللا Os ناكو ةنيدملا معلص هللا لوسر مدق 5 Le ىبا لاق
 مل ارش ركني ال ةعهج لك هموقي ماعم هذ يرهزلا باهش ىبا يتدح اك لولس

 !nd موي معلص هللا لوسر سلج اذا افيرش مهيف ناكر هموق ينو هسفن يف

 مكروهظا نبب معلص هللا لوسر اذه سانلا اهيا لاقف ei سانلا lie وللا

 سلجب مث هل اوعيطار هل اوعمسأو ةورزعو هورصنات هب مكزعار هب هللا مكمركا

 هلعفي ناك اك كلذ لعفف ماق سانلا عجرو عفص اسم قا موي عنص اذا يح
vu. £و - = ن  
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 مهيف تلق نا د تيار ام يناج دقل هللاوو لكذ نع كاهنا نان لاق مهتيقب
 خي - =

 تلق لاو تلق امو لات رعش نم اتاميأ
 د د 3 »و هن

 al 2 ضرالا تلاس ذل“ - ئلحار تاوصالا نم دهت تداك
Bi vi 075 

s. (a. - = .34> 

 اول a I A Bar تلظف

 ليجلاب Al تطمطغت اذا مكداقل نم برح ىبا ليو تلقف
Ur 5 -ا =  

 لوقعمر مهنم ةبرا يذ لك ةيحاض لسبلا لفال ريذن ينا
£ 

u. 93-3  > 

 لهقلاب ترذنا ام ,og: und هليانق u 3 دوا شبمج نم

 نوديزت نيا لاقف سيقلا دبع نم بكر هب رمو هعم نمو نايغس ابا لذ يق

 ادمح ينع نوغلبم متنا لهف لاق ةربملا ديرن اولاق ملر لاق ةنيدملا ديرث اولاق

 معن اولاق اهوهيقاو اذا ظاكعي ;a ادغ هذه مكآ 34, هيلا اهب ET ةلاسر

 * مهتيقب لصاتسنل دراككا يلاو هيلاربسلا انعوجا دق انا ةوربخاق هوميقاو اذان لاق

 نايغس وبا لاق يذلاي هوريخان ىسالا ءارمكب وشو معلص هللا لوسرد تكرلا رخ

 نا ةديبع وبا انثدح ماشه ىبا لاق + ليكولا معنو هللا انيس> لاقف هبادكاو

 a ورا وعول دارا دكا سوو فرصلا 6 بح نب نايس ايا

 اولعفت ال فلخ ىب ةيما نب ناوغفص مهل لاقف معلص هللا لوسر باكا ةوقب

 اوعجرات 98 عدنا نبع اانق مهل نوكي نا انيشدخ دقو اويرح دق موقلا نان

 ةعجرلاب 1,8 مهنا دغلب ىبح دسالا ءارمحب وهو معلص يلا لاقف اوعجرف
 ى بهاذلا سماك اوناكل اهب اوصيصول ةراجع مهل تموس دقل ةدبب يسفن يذلاو
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 يف جورخلاب معلص هللا لوسر دوم 551 اف نيكرج انعجرف يل خاو انا معلص
 انث ام هللاو معلص هللا لوسر عم ةوزغ انتوغتا يل لاتو يال تلقودعلا بلط

 ٌتنكو معلص هللا لوسر عم Und ليقث حرج الا اَنم امو اهيكرت ةباد نم

 ام يلا انيهتتا يتح Life يشمر ةيقع le يلع SB 1١ تم اضرب رشا

 يلا يهتنا يتح معلص هللا لوسر ae قاحا نبا لاق + نوؤلسملا هيلا يهتنا

au 4لهتساو لايما ةيناغ دع ةنيدملا نم يهو  JEنبا ةنيدملا  un 

 ءاعيرالاو داثالثلاو ىرنثالا اهب ماقان قاحتا نبا لاق « ماشه ىبأ لاق اههف موتكم

 م ةفيدملا يلا عجر مث

 يازخلا ديعم al نب تيعم ركب ينا ىب هللا بع ينثدح اك هيرم دقو لاق

 مهتقفص ةماهتي معلص هللا لوسرل صن inne مهكرشمو مهلسم ةعازخ تناكو

 ;A امأ دمحم اي لاق كّرشم خيموم ديمو اهب ناك La تح

 جرخ مث مهيف كاناع هللا نا اندذولو كباككا يف كباصا اسم انيلع ze دقل

Yyaysيلبس اذ  alaدعم: مو ببرخ نب ناهغس اسيا يلا يح دسالا  
-.E usتح انتيصا اولاقو هباككاو معلص هللا لوسر يلا ةعجرلا اوعهجا دقو ءاحورلاب تن -  
 اميه رع نركنل el نا لبق عجرن مث مهفارشاو مهتداقو هباككا .=

 Dose لاك as اي كءارو اص لاذ !دبعم ناهفسوبا (ah اتق. "يل الا

 دق اًورحن' مكهلع نوقركتي طق هلثم را مل عيج ين مكبلطي هباحتا يف جرخ دق

 قف مهي اوعنص ام لك. اومدنو مكموي يف هنع فلخ“ ناك نم هعم عمتجا

  dtير ام هللاو لاقت لوقت ام لكيو لاك *طق هلثم را مل ةيش مكيلع 7
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 هميم

 يا ني de Ws مويلا ينتدص دقث هالاوق Ed اي ana اذه ىع يلسغا لاقف

 لوسر لاقق مويلا ينقدص دقل هللاوف همد هنع يلسغان اذهو لاقف هفيس بلاط

 وياو فينح ني لهس كعم قدص AU لاتقلا تقدص تنك ىبل معلص هللا

 نبا لاق ماققلا وذ معلص هللا لوسر فيسل لاقي ناكو ماشه ىبا لاق * ةناحد

 ا* بلاط يتا نب ىلعل لاق معلص هال لوسر نا معلا لها ضعب 53 ماشه

 aan ماشه نبا JE *انيلع هللا كفي يح اهلثم انم نوكرشملا بيصي

 VER روم داَمَم يداست لاق حجج ينا با نا علا لهأ ضعب

 م فصذلل تيسلا رود ا موي ناكو ماشه ىبأ لاق r الآ يتق الو ماقفلا

 RAR معلص هللا 3 de جورخ ى لاو

 kit 53 لاوش ze تضم [Ku ةراقع تنل دحألا مود نم علا ناك اف لاق

 Te بلطي سانلا ىف معلص هللا لوسر

 لاقف مارح نب ورع نب هللا ديع نب رباج AG سمالاب انموي رضح al الا

 BE May ل تاوخأ دخل ىتفلع ىأك يا نأ هللا لوضر اي

 عم داهجلاب كرثوأ يذلاب ,Sul 6 د ال ةوسنفلا ءالوش كوت تا

 هل Br نهيلع تفلختف كتاوخا le فلختف يسفن دي معلص هللا لوسر

 مهغلييلو ودعلل ,Us معلص هللا لوسر “er اهناو ware جرنغ معلص هللا لوسر

 ب مهو دع ع مهنضوي مل مهباصأ يذلا ن ,h 2 ديد اونظيل مهبلط يف جرخ هذا

 بياسلا يأ نع تباث نب ددز نب ةجراخ نب هللا دبع ينددخ قاحعا ىبا لاق

 Aus يغب 5 Br all لوسر IE ن ER نأ ناقع تنب ةشياع يلوم

 هللا لوسر عم act تدهش لاق معلص هللا لوسر عم a دهش ناك لهشالا
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 + معلص هللا لوسر ar دع of 6 مث ١ (a fe مهواسد ار 3 لهشالا

 ee جرخ ةزج لع dr معلص هللا لوسر عمس ا لاق لهشالا دبع يب
 = ون 2

ol Je >هباع نبكي 5 لل حسم  Jaنعجرأ  oeدقف هللا  Gyr 

= =» w 

-U > 0-0. 233389 

 تع ام مهذم ( ea“ Gaنؤرصخملف 5

5 Eu. 

Zulage 

 ىبا لاق  ölدبع ينثدحو  allدعس نب دمحم نب لمعامسأ نع نوع 3( نب

3 Z - ü- a 

 „3 u و

 هللا لوسر لعف اذ تلاق اهل اوعذ اذذ ;Anl معلص هللا لوسر عم اشوباو اهوخاو
- 

= .2 2 5 5 

- 59 

 * ةربغص (Aay لاح تك ما 5 هبدح م % تلاق ا 13( )< دبا اهلربشأت لاق هيلا

 لهلقلا للجلا يف سيقلا

RE:رو ل للا  

 ةلعو نب ثراحلا وهو رعامشلا لوق اماو ماشه ىبا لاق
 ur» WB لن 2 تعم (شانتلا 300 €

ON)نوذعال توغع  x Y>يوظع ىنةشهوال ثتوطس  

 و ق3 ا (ن

 ةمطان هتنبا هفيس لوان هلها يلا معلص هللا لوسر gl„ اذف Star نبا لاق



 0م.

 سم er I < تقادا os لاق + اوعرص تبدح ,FOREN] JE كذ نع

u u 
Seدللا دمع نع  urةغيبلعت  urلوهسر نرا ةرشهز يكب فيلح يرذعلا بعص  

eh AR 3,8 لع كيهش انا لاق 5 ers راتقلا دع فرششا امل معلص all 
 2 و نادن د( د 5-35

 GC نوللا ee ns ةيوقلا 0 طعم ,all الأ هللا am R م تاندح

EANيق هدادكا 7 نا نارقلل ان ءالوش رثلا اورظنا 2 &;  

3-09 De 

»30 

all,مود هذعدب  aحررلاو = قول نوللا ىمدب ةهرجو  er! JE OR ey 

le!يا يتدحو  Slنب  Gereهللا لوسر ىرا ةلس ينب ىم خايشا  

 er دللا كمعو za! er °27 اررظنا ياققلا Id رمأ < Sarg لاق معلص

 ىنبأ لاق + دحاو رمق يف ايولعجان اهندلا يف ىييفاصتم اناك اهيئاف مارح ىب ورم
-30 .3-0 

Ger)ةنيدملا يلا اعجار معلص هللا لوسر فرصنا مث  alaةذهح  Disشخ  

 تيعجرت سان شح نس a Nas اهوخا اهل ين سانلا ;Car] IN يف 0 4

 و 2و

 ترفغتساو تعجرتسان بلطملا ديع نب ةزج الاخ اهيلا يعذ مث هل ترغغتساو

 معطص للا لوسر لاقف ةلولوو ثتدحاصقو ;Br er des, lass اهل ف مث 2(

 يلع اهحايصو اهلاخو Las! ads FRE نما يارا ناكل Vai ةارخا جوز نأ
 مل هامان

 هضر ةزج JE ماصنالا eu اك © اهجوز

 ىلا 4 مث يكمف 5 (a لوسر 0 تفرذف مهالثق رع حباونلاو ءاكملا

 عن

a) ss Y Syعجر اذ  er Atداعم  ihدمع يد ياد يلا ري ند  
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 !ويقاعف مةيقاع نا. هبادكا لوقو معلص هللا لوسر لوق نم كلذ يف لؤذنا لجو زع

 هللاب الا كريص امو ربصاو نيرباصلل ربخ وهل متربص oe هد متجقوع ام لقمع

 ee معلص هللا لوسر افعف * نوركم ام فيض يف كت الو مهيلع نزدع" الو

 د ىنع نسحلا نع ليوطلا a ale لاذ + ةلثملا نع يهنو

 ةقدصلاب اذرماي يح هقراغف طق ماقم ين معلص هللا لوسر ماق ام لان 9 يبا

 ددع يلوم 5-5 نع مهنا ال نم on, Öle „I لاف + ةلثملا „= اناهنبو

 ةدرهب يجحسف ةزمكب معلص هللا لوسر رما لاق ,سايع نبا نع ثراحلا نب هللا

 يلصف ةزج يلا كيش يلققلاو نا مث تاريبكت عبس ريكف هيلع يلص مث

 دقو تاكا نبا لاق «ةالص نيعيسو نيتنث هيلع Le„ يح مهعم ديلعو مهيلع

Feدبع تتب  litاهينار اهمال اهانعا ناكو هيلا رظننل  

 اه ا وب اهقلا ماوعلا ىبربيزلا اهنبال معلص هللا لوسر لاقف

 ينغلب دقو ملو تلاق يعجرت نا كرماي معدص هللا لوسر نا همأ اي اهل لاقف

 red, BR 35 ناك Le Ui Le au Ka دق نا

 اهّليبس لت JE ككذب Sach معلص هللا لوسر يلا رببزلا هاج اف هللا ءاش نا

Rxمث هل ترفغتسار تعجرنتساو هيلع تاصؤ هيلا ترظنف  zulهللا لوسر هد  

 مهيلع هللا ناوضر all نقد 2 « ىفدف مغلص

de Iتيه لآ  ge Aناو شح  Al edةزه- بلطملا دبع  LS 

 معلص هللا لوسر ناوفيك ركب مل هنا الا ةزمحب ثم اك عب Ku ناك دقو

a3)هربق يب ةزوح عم  Sa goal esنع الا  „als!7 لاف  Ole)لهخاخا ىقو  

 داي 6

 معءلص هللا لوسر يوهذ مث اهب By ةنيدملا يلا مهالتف نبظسملا نم سان



OAF 

 لوقد  RSدللا كارج  > Leيزج ام  Weنع = , zulنك  geمالسلا

 يلا صاخ 3 هللا دنع Bi ال هذا 0 لوقي "a ىب دعس نا تدي 3,
Se 9U-هن <  

U» Sمدد  

 اهفشري'عردص IE ةربغص ةدراج عيبرلا نب دعسل تنبو فيدصلا ركب يا يلع

 Eur نب 27 ==, ىم لجر 5 ١ نب دعس ينم ربخ لجر تفب هذه لاق هذه نم لجرلا al لاقف ا 2?

BER) Om ilمود < £  Karelدكهشو  J aتيما  BLلاق 2  er)ناجحا  

war دجوف بلطملا دمع: „Ey سقلب ىنغلب Ins معلص هللا 0 a 

 نب دمك يفت بخ هانذأو 8 عد A Hau هديك „ ib; Er د3 يداولا

 ae = 01 ول تازاس تاو < IE معلصادالا لؤسر قاريبؤلا نيرفعج

 3000000[, عايسلا خوطي قا نوكد قمنا دتارتل يدغب نم ةنس نوكيو

 اذن * ph الجر ىبثالثب u نطاوملا نم “bs يف شيرق دع هللا يرهظا

 ,a اولا لعف ام دهب لعق نم JE هظيغو معلص ينلا نزح نوطسملا يار

 Be ل كلكم مهي ىلثمل رهدلا قم اًمموي مهب هللا انرهظا ىبل

 ca هآلا لوسر فقو اَنِم ماشه نبا لاق * برعلا

Krٍنءاج لات مث اذه نم يلا ظيغا طق اًققوم ٌتغقو ام ابا  Gral Japan 

 ىساو هللا ىسأ بلطملا ons نب ةزج عبسلا تاومسلا لها ىف بونكم ةزهع نا

 ةعاضرلا نم Egal دسالا دبع ني Ah وبار ةزجو معلص هللا لوسر ناكو هلوسر

 nn نب ةديرب يتححوا تاتا نياإلا# اج بهل يالا ةالوم مهتعضرا

 هللا نأ سايع نبا نع nel ال ىم ينثدحو يظرقلا al نب دوح نع يؤسالا



 همس

N 5 u, 2 .. 23.03  

 كدشنا نايغس وبا هل لاقف هءاججل هناش ام رظنان هتيا (u معلص هللا لوسر لاقف
 ود - مل - <= =.

Allانلتقا رع اي  leeقدصا تذا لاق نالا كمالك عمسيل هنار ال مهللا رع لاذ  

 :PETER EVEN ينا مهل ةيق نبا لوقل ya u ىبا نم يدنع

 ل و =( دن و - 5

Koامو تطخ# امو تيهضر ام هللاو  ug)ترما امو  ULنمو ناهغنس وبا فرصنا  
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 مهراثا يف هضر يلع جورخ

 امرظنان موقلا U يف جرخا لاقف بلاط يا نب قع معلض Al لور تعب مق

 ab لبالا اوطتماو ليخلا اوبنج دق اوناك نان نوديري اذ امو نوعنصي اذ

 eh يذلاو ةنيدملا نوديري مهنان لبالا اوقاسو dl اوجكر ناو ةكم نوددري

 مهراثآ يف تجرخخ يع لاق * D= مث اهيف مهيلا نربسال اهودارا ىل هدهب

 PIE ىلا اوهجوو لبالا اوطتئماو لينا اوينخا وعش طا

 بوينس دما نصر هش يقلق 5

 u A يع نب هس يثدح اك رمعلص AU gu) JS RN لالا 35,

ae10( ةعصقلط ياا نب  yaرظني لجر نم راجتلاا يو  eb Lan 

 رظنا انا ماصنالا نم ل-جر 85 تاومالا يف ما وف ءايحالا يبا عيبرلا نب دعس

 يي NÖ يف احبرج «دجوذ رظنف دعس لعف ام هللا لوسر اي لك
> 5 

 تاومالا يف ما تنا هايدالا يفا رظنا نا ٍنرما دق معلص هللا لوسر نا هل تلقف

 عيبرلا نب دعس نا هل ,JE مالسلا يع معلص هللا لوسر غلبات تاومالا يف اذا لاق



 مادو بلابتاتابي

OAP 

 نبا لاق ( Slينثدخ  Zeناسحل لاق باطخلا نب رع نا ٌتحح دكا تاب نب

  55ند ةثراح نب 0 نب كلاخ تنني ةعيرفلا ساشه نبا لاق + ةعيرقلا

  u ERنب بعك ىب ةدعاس نب جروخلا نب ةبلعت نب ديز نب 7 تبع

Ui geiz 3,8 يلع gel اهرشا = و is لوقت ام Zu. - * جروخلا 

ul, يوهت ةيرملا يلارظنال نا هللاو an a) لاق ةزمح ت تعنص ام Br 

Eu, gu 26 قه 1 all, is ديلا ىو ا 

  leiالو ةزج يلا يوهت  ron 1 5-5رع هدقنان لاق اهوكيفكا اهلوق ضعب

 تلاعام ضعي  zum Jsتلك و

N حم ترخأ اذا امول اهتداع ىراكد عانت ترش 

 لادلا دع. هل اضيأ اتايياو اهانكرت هل تايباؤ تيبلا اذهو ماشه ىبا لاق

ala عذقا هال لاذلا JE zul اضيأ lg, 

Slim يأ ئم ناك امر 

As Bin دنا ني SEN ui gel نايز ني al ناك دقو قاحتا نبا لات 

 نايقس يأب رم دق شيباحالا ديس .ةيموز , udn 32تدك نب 0000000
Bl سيلملا لاقت ققع ند 2 PER BERN 

BE Lil ىعاهقكا كيو لاقف امل نورت ام دع le عنصي شيرق 

 نايغس ايأ ىرا  0 en leخرص مث ليحلا دع  aةّدورص

is 0 رهظا el ليه لع ردي م ف * ie wo ا * لاعف تهنا: 

 ةنجلا يف te am ال si الكا هللا لقق Se ie مق معلص هللا لوسر

 eh يلا ملف ناهغس وبا هل! لاق نايفس ابا رع باجا اف د راغلا يف مكالتقو
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 :Er = سان هس للا هاد - 04-3
;WIاهعم  Meنم يلتقلاب  EIنونالاو ناذالا نع دج معذص هللا لوسر  

O2 0200 22012  

Kiga bel, ديالقو حا وهو لاكرلا 3 131 um NB SA | يد 

  Siال --

 اهتكالف <y ديك ىنع ترقبو معطم نب رهجج RE 285, اهتطرقو اه ديالقو

 يلعاب تحرصف ةفرشم de ع RE مث KERN اهغيسد نا عطةست مق ندع 4

 تلاقذ اهتوص
 نين نمي ب <

EBمكانيؤزج  el AR, ER m» "yaعش تاذ  

 Ur - -(ن د

 6 2 ,u يا %, مص ند d Ark نع 08 ام
= 

 --<w Us» 20 U. I0U نم و نم -

< = me يشدو تبغ — Sys تبويضقو يسفذ Car 

 = =  = vuو بيد

< EN 3 يوظعا 0 > @ SF ىلع ريك „is 

 .  2 39 - 00072تاع -

3 u. z نبع 

 -  u. GC. eني د

Ur - 5 Pr 

All Imreةادغ  Zr Ye PER aaره  
 3 نم 3. ند تي اع سادت

3 an ىلسعو يىتمل 2 @ Sp us عادطق لكب 

us - u. Ssu- 

 رحخلا al ai ايضخ 5,08 كوبأو بيش مار ذا

9 2 Ib. 

 « رّشذ ةزشلا كرذذو

 lt, Glas ىببا لاف ءاهيف تعذقا تايبا ةثالث اهنم انكرت ماشه ىبا لاق
--u>2  

 اضيا ةدنع تنب حنه
 - Ur 3 en ن اول 2 1 4

uiكرركب نح كداب يدسفذ ةزهع ن م  A. b>كيلا نع  

-- u 

Saal San BeiE kahl 5 3 as ام كاذ ينع بهذا 
- 

 و نو ن ومرت د ونس 2«

oral,مكواعت  u aeمادا مدقت درب  N:ا  
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Dur = B هم« ع 

Ara) er دوم تاقف „ara! لاق 3 ur Cu er 9,8 لهشالا ديع يب 

ar روي قاك اهفا هموق ىلع مالسالا ياي ناك لاق عيصالا ناش ناك فيك 
 و .. .=

 هغيس طلخا مث لسان مالسالا يف هل اذب دحا يلا معلص هللا لوسر  Vansلحد يح

 لاق ةدارجلا هتتبثا يح لتاقف سافلا ضرع يف  Unsلهشالا دبع ينب نم لاجر
 = -%- uو

  amadeاولاقف هب مه ذأ ةكرعملا يف مهالتق , allاذه نا  wreهب عاج ام

 اي ككب ءاج ام اولاقذ هب ءاج ام هولاسق ثيدحلا اذهل ركذمل هنا هانكرت قل
2 

 ai Sad مالسالا يف ,ze لاق مالسالا يف ,a اا ورع

 ee هللا لوسر عم 00 EIER EN U هلو

 معلص هللا لوسرل هورل طف مهيديا يف تام نا Re مل مث ينياصا ام ينباصأ

 دكا ب ع Air el لقا نا ةناازاقف

 70 del Ah يب نم gu نع راسي نب Gl يا ينثدحو قاما ىبا لأق

 ae نراكو رخل ةيحش حرعأ الجر نراك حونطلا نبا

 ال دل all amt عيناك اف دهاشملا معلص هللا لوسر حم نودهشي

 an 21 معلص دللا لوسر نأ كرذع دق هللا ن

 er جورخلاو هجولا اذهأى

 (ana لاقو كيلع داهج الف هللا Sir ad تنا امأ معلص هللا لوسر لاقف ةنجلا

 كا مود لتقف دعم ar ةداهش Fe نا هللا قعل هون الأ مكيهلع ام

 ie هللا (ob ةزمتكإ ةلثملاو دنه رم

 د 00 ند
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 هن ص 3 وي

 تماص ند Di gm نس © Sl رهأ

 عم 3 مود ar Bi le en gi er Stel ناك. Stel ىبا لاق

 So ديزإ es) يولبلا دايذ نبذل ذع ادع نئانلا قا ا

 نوركذي اهف معلص هللا لوسر ناكو شدرقب ةكع فحل مث اهلنقف ةءيبض يب

werهيخا يلا ثعب مث ةكمب ناكف هتافف هب رفظ وه كار  

 يغلي Los ag glas al لزذان هموغ يلا يزيل Eat تلي ae 00 ا

ul geلوسرلا ا اودهشو مهناعا دعي اررغم امو هللا يده فيك سابا  io 

 ماشه ىبا لاق *ةصقلا رخا يلا ىبلاظلا موقلا يدهي ال ,all تانيبلا مهداجو

 ملو دايذ نب مطل لتق تيوس نب ثراحلا نا ظعلا لها نمادي كثأ نم يقدح

 اهار دحأ ET مل قانا نبا نا نقد دع ليلدلاو Az نا

 سوالا نيب تناك يلا بورهلا ضعب يف اديومت كايا 5 ناك !Pe 3 رجلا لتق

 معلص هللا لوسر Und باتكلا اذه نم يضم اهف لذ انركذ دقو جرزخلاو
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Cie a دنت وا ةدعصلا اوبضخب نأ ١ 

 ware هللا يضر بلطملا دبع نب ةزج هلتقف

 ةكياللا ليسغ Alien ناش

„Aal, Jrنايفس وباو لهسغلا رماع يبا نب ةلظنح  LINEءار ةلظنح ءالعتسا  
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en de ie نم تفوق اًهِف اكتئدح Fa 

(0000 le معلص هللا .لوسر بكنتا تنكف لاق كّتورأ 
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 يلوم ginn ناكو صمحب 'نررم UNE اهف سانلا عم انب ا ا

 يدع ىب هللا ديبع يل لاق اهانمدق اًذف اهب ماقاو اهنكس دق معطم نبرببج
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ui,نق لجر وهو كاد  ale SEناقرمخلا  a000 30 03 املس  

sie la,اماءجتع ابيضتو ناكيرك ام ضب  ee 

 < le الل 2 36 «ءاضو دتعافرصتاف هي نوكي ام ضعي هير Hast ناو

 ىبا لات * ثاغبلا لثم uf خجش اذاو هل ةسفنط لع هراد ءانغب وه اذاق هانيج

„isلثم  BURNاقف لاق هل ساب ال جاص وه اذاف لاق *ربطلا نم برض كو  

 نب يدعل نبا لاق يدع نب هللا ديبع يلا دسار عفرف هيلع ih هيلا انيهنتا

 يتلا ةيدعسلا كما كتلواذ ذنم ,Cal ام ,al اما لاق معن لاق تنا رايخلا
 u. x نو 6 دود هع

 goal كضرعب كتذخذا اهربعي دع يو اهكتاوان sb يوط يذب كتقعضفرا
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 تناك ,ar توللا باص ةناَجذ "وبا 5 راصنالا تلاقف ,auf اهب بصعق
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 ريبزلا لاق اهنع فيسلا لدع مث Anis تنب is سار ie DE قيشلا
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 قدنخلا موي مهزاجا مث ةثراح يغب حا ربهظ نب sch, NEN ني كلام يفب

 فالا EINE مهر شيرق ,Ola قاصصا نبا لاف * ةنس ةرشع سه هانبا مهو

 ديلولا نب دلاخ ليخلا ةذهم JE اولعجل اهوبنج دق سرف اتيام مهعمو لجر

 2 der ناني ةموكج ال 0
 an وعن ع

„ulةذاجد 31  

 Ta erg ماقف هقحب فيسلا اذه BElg نم gabe alll لو |

 ea ينب وخا ةشرخ نب كامس ةذاجد وبا هيلا ;el يح مهنع

 230 لوسر اي ءّحعا انا لأ Br يح ودعلا يف هب برضت نا لا هللا لوم اي

dueناكو تناك اذا برحلا دنع لاتخب اعاَجش الحر ةئاجد وبا ناكو هايا  

 فيسلا Sl اذف * لتاقيس هنا سافلا قع اهي بصتعان ءارهح هل Klar; del اذا

 رتختي لعج مث هسار اهب بصعق لكت هتياصع جرخا معلص هللا لوسر دي نم

 نب رع يلوم bel نب هللا دبع نب رغعج يتثدخ قاحتأ نبا لاق !(nie نبب

 يار ىبح معلص هللا لوسر لاق لاق äh يني نم راصنالا نم لجر نع باطخلا

 8 نطوملا اذه لثم يف الا هللا اهضغبي ةيشمل اهنا رتكتي ةناجد ابا

 ناس سا لالا

 2 نب درع دبع رماع ايا نأ ةداتق ىب 8 نب مصاع ينثدحو قاد#ا نبا لاق

er)دقو ةعيبض ينب دحا ىراهنلا نب كلام  atةكم يلا جرخ  

Eeeناك سانلا ضعبو سوالا نم امالغ نوسيخ دعم معلص هللا لوسرل  Ihr 

 هيلع فلتخ مل a5 ٍقل دق ول نا اشيرق دعي ناكو الجر رشع Ange اوناك

 نادبعو شيباحالا يف رماعوبا مهيقل نم لوا ناك سانلا AU U نالجر مهنم



oye 

 ةخا هنا يل ركذ دقو يطداح لخدت نا  Rioهللاو لاق مث هدي يف بارت نم

 لتقل لرد كج اهب ثدرضل دمع اب كرش اهب بيا ل نا او
 اذهف هولتقت ال معلص هللا لوسر لاقف  ERSردي دقورصملا ىعا بلقلا ي

 هيرضف هذع معلص هللا لوسر يمن لبق لهشالا دبع ينب 32( ديز نب دعس هيلا

unمدد -  

 هو هَ -

JEيلا يداولا ةودع يف د>أ نم بعشلا لزن يد معلص هللا لوسر يضمو  El 
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 عدد 077023

093 

 ةامرلاو ضيب ,la ذيموي 0 وضو فوع نب ورع يب أخا ريجج un هللا دبع
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auانك تناك نا انفلخ ىم انوتاي ال ليفلاب اًنع ليخلا مضنا لاقف الجر  
£53.- = 072[ 

 2 c بد معلص all لوسر رهاظو كليو نم نبدوذ 8 كناكم EICH läule وأ

 لوسر ziel; Pr z لاق *مادلا دمع يب Ente up بعص م يلا عاوللا عقذو

is IP,نا هللا لوسر اي هل لبقف 1.95, دق ناكو ةذس ةرشع سو  (al, = 

 درو ةزاجات ei عرصي ةرمس ناث هللا لوسر اي هل ليق اعفار ziel اًذف هزاجان

 تباث نب er باطخلا er rt er all Ass, u) er ةماسأ Wa خللا لوسر
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 © سافلاب ةالصلا IE sid مأ نبا لهتساو ماشه ىبا لاق * هبادكا نم فلا

 ىبقفانملا لاوخعأ
 ;u ع

JEهللا دبع منع لولا تار ةنيدملا نبب طوشلاب اوتاك لذا يحن تاكا 0  

 انهاه انسفنا JR مالع يردن ام ٍناصعو مهعاطا لاقو سافلا ,CR دلو

lgلها نم هموق نم دعبتا نم حرف  SURدنع مهعبتاو بيرلاو  

 اولذذ“ نا هللا a موق اي لوقي ةءلس ينب وخا مارح نب ورع نب هللا

 ل نولتاقت ماكنا مَن ول اولاق مهودع نم رضح ام دنع مكيبنو مكموق

tagenفارصتالا الآ اوياو هيلع اوصعتسا اهذ لاق * لاتق نوكي هنا يرن ال املك  

 ركذو ماشه ىبا لاق * هيبذ مكنع هللا ينغيسف هللا ءادعا دللا مكدعبا لاق مهنع

 هللا لوسرل Tall 5 مود راصنالا نأ يرهزلا نع قادا نب دمحم نع دايز رجغ

 + مهيف انل ةجاح ال لاقف دوهي نم انءافلك alas الا هللا لوسر اي معلص

 ين لكس يح معلص هللا لوسر يضمو لاق (SL نب دمحم an دايز لاف

 ماشه ىبا لاق * alu فيس X باصا: ديتذب سرف بش م 0200 |

ALLERلاق * فيس بالك  „olناكو معلص هللا لوسر لاقف قاحصا  eeالو لاغلا  

 لوسر لاق مث موهلا لستس فوهسلا يرا يناف كفيس مش فيسلا بحاصل ناتعي

 نم برق نم يا RE نم مودقلا دعب انب جرخب لجر نم هباكال معلص هللا

 هللا اوسرب اذا تراحلا نب ةثراح ينب وخا ةقيد وبا لاقف مهيلع انبرميال فتيرط

Aiيم نب عيرمل لام يف لكس يتح مهلاوما ىببو ةثراح يفب ةرح يف هب  

 نم هعم مَ معلص all لوسر سدح عمس اف رصُيلا ريرض اقفانم الجر ناكو
a 3 . 

 لآ للحا ال ينان هللا لوسر تفك نا لوقير بارتلا مهشوجو يف يحب ماق نوالسملا
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 JB ضعي ينةدحو ماشه نبا لاق * ةنيدملا اهنلوأ 3 Kia عرش 8 يدب تلخدا

 م 0ع يهف Kr Dr لاق 2 ,d je eu لاق معلص ,all Jam نأ معلا

 ns JA 5 Jay وهف قيس باي ى يذلا NL نولتكي ياا

 مهوعدتو ةنيدملا يف اوهقت نا متيإر نان معلص هللا لوسر لاقف قاحتا ىبا لاق

 اهيق مهانلتا# !نيلع اهولخد مه ناو ماقم رَّشِب اوماقا اوماقا نان اولؤن ثيدح

 لكذ يف هيا يري معلص هللا لور يار عم لولس ىب تأ نب هللا دبع يار ناكو
 Sl 0 قار 5 جرا نكي معلصإ هللا لوسر ناكو مهيلا جرخب ال نأ

 جرخا هللا Io SE ea a موو ةداهشلاب هللا نكا ىع

IL,انا نو = ال انءادعا  uns, elزاقق  lose 

 bel الا طق iu ودع يلا اهتم اذهرخ ام هللاوق ملاح =" ال ةذيدطاب مقأ

Feالو  ERاوماقا اوماقا نان هللا لوسري مهعدق هغم ائيصا الا انيلع  = 

 ةراجلاب نايبصلاو هاستلا مهامرو مهفدجو يف لاجرلا مهلتاق اولد ناو سيح

 =alt اك ans ارخاجو اوعجج نا مهقوق قم

 معلص هللا. لوسر لحد يد موقلا ءاقل = مضفرما ئم ناك نيذلا معلص

alasسيلق  is, ERSموج  ist.تام دقو ةالصلا نم غرف <  gموهبلا كذ  

 اال ande „as LE 1١ يب Anl ورع ني كلام .هل لاقب ماصنالا نم لجر

 ملو معلص هللا ,Jon اًقهركتتلا اولا سانتا مدن دقو مهيلع جرخ مذ معلص

 كانهركتسا هللا لوسري اولاق معلص هللا لوسر مهيلع ar اف * لذ انل ىكي

 ام معلص هللا لوسر لاقف كيلع هللا يلص 6-2 نان انل كلذ نكي ملو
 هه عد 5

 يف معلص هللا لوسر جرخخ لتاقي يح اهعضي ن N aa سمبل اذا ينل يقيني
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 هع 57

Psيعد  ügxbتنان يدع ىب  Ya 

»223 

 شيرق جورخ

Ai Aيني ىم اهعبات نمو اهشيياخاو اهديدحو اهدجو اهدج سيف  

 er (a أو ةظيفحلا سائلا ل arm اوجرخو ةماهت لهاو ةذانك

alةذبأ دنهي سانلا كيأت وهو برح نب نامفس  er Enkeلهج ينأ نب ةمركع  

euةربغملا نب ماه نب ثراملا جرخو ةربغملا نب ماشه نب ثراحلا تنب ميكح  

 ae تقي ةروجب ةيما ني ناوفص يرسو يقلل يوي 0 |

 * يقر لاقيو ماشه نبا لا لاق * ناوغص ىب هللا دبع ei ىو ةيفقتلا ربك نب ورك

 دبع 1 & جالا نب هينم تنب ,x صاعلا نب ورع جرخخو !Ale لاق

 نيو ديع نب هللا ur ةداط zul Kb ينا نب Ab جرو ورع نب هللا

 Ab ss 7” يفو ةدراصنالا يي نب دعس تنب ةاقالامتنو , At ىبع ني ن

 SU تني.سافخ تحوخو مهوياو.مه ثيموي اولتق بالكو سلال 00|

arsيدحا  Asاهنيا عم لمسح نب كلام يني  alزيزع  ET 

en 3تذب 2 < تتوغل ف 8  zäleىنب ثراحلا ينب ءاسذ يدحا  Dar 

 اهدي All ابهيوماوا As د انزع ur تبي دنه تذاك. ةنانك ىب ةانم
Bo u 38 تدهن 

 اولؤذ يح اولبقان * ةوسد 57 Er يشحو ناكو فشتساو Aa ةمسد ابا

re) Br = asنم  zusذع  „asلباقم يداولا  KO 

EZمعلص هللا لوسر  

 مع هلا لوسر لاق اولزن ثهح اولزن دق ,phil مع هلا لوسر مهب عمساطف لاق
 {su. P ©... و د

 نا تيارو U che بابذ يف تيار ارقب تيار اربخ هللاو تيار دق نأ نباؤسلل
71 
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 .TER مهلاوما اوقفني اورغك ىيذلا نا هللا لزنا AN لها ضعب يل ركذ اك

 اورفك ,a نوبلغي مث ةرسح مهيلع نوكت مث اهنوقفنيسف هللا are نع

 1 ليك Sub ىزح معلص AU لوسر بر شدرق تعمجات + نورشد منهج يلا

 71 Kal, BU قيابت نم اهءاطا 52, اهشيياحأي ريعلا باكعاو نايفس

 ردي موي معلص هللا لوسر هيلع 8 دق يدا Al ىدع نب ورع و ودأ تاكو

 Nas وذ ربقف نا هللا لوسري لاقف يراسألا 3565 ةجاحو لآيع اذ is ناكو

all „Le $ less,كيل  uلاقف معلص هللا لوسر هيلع  

alةرمأ كنا 2 ابا اي ةيماأ نب ناوغص  zit Kuh ver jeläلاقف انعم  

Aسا اديك  ee] RERانمأن يلب لاق  Lu,هللا لكف  

2 UF -0 2 ه.- نو - 

 هم نيجي ah عم لعد CA نو تعور نإ :Ba كتاف لعجا gi أ ناو كينغا نأ تعجر نا

 هو 0,

 لوالبو SU wu وعدبو ةماجت 000 x: 2 a re “mas 3«: ئه 0

 هجادع 92 3

 en, IE gi al نم دمع ar اهيا

yودعت  Se3 ماعلا تعب مك  hal )= a 

ee Me ec lie Se nl, 

 لاقف معلص هللا لوسر برح يلا مهوعديو مهضرد ةنانك

 م بسلا لام لام اي
- Us 

er 2 نمو م 13 as ىم ا 13, Eu 13 Sr 

 us„ ءان نا 5

We ei ur? ne les,لاقب اشي 3(  a)فذقي 0  a a A,فتذق  

=- ze U. >» 

 مع ةزج cs تنا ىران سانلا عم جوخ a) las اهب يطب ls 0 غشيبملا
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 معن لات اذوهي نب بعك ET ةصيح هيخال ارفاك ناكو ةضيوح لاقف هيلع

JEو اخ دع مت برل هللاو مآ ةصيوح  Klدل 5 ةيلا كنا  

Kunstدقل  Gy)قومإ ول قم هلتقب  SO I,بهذ مث هلوق نم بجتفذ  

RR? airلعج هنا اورأ كف  Bis,ةصيخم هيخأ لو5 نم بجعيذ ليللا نم  

a eeةصبحت لاقف مسا معلص يبنلا ينا مث ىيدل اذه املا لوتس  

 دعب معلص هللا لوسر ةماقا = Stel نبا لاق «اهانبتك ىق اتايبا كلذ يف

 شيق 35, ناضمر رهشو ناديعشو اهجرو ةرخالا يداهج نار نم هةمردق

 ى ثالث ةنس لاو ىف دك ةوؤغ

>z 52 

 دثيدحو دحأ رمأ

w 4 

 ناجح نب يمحب نب دمحو يرهزلا ملسم نب at يثدح اك دحا ثيدح ناكو

 ذاعم نب دعس نب ورع نب نوحرلا دبع نب نيصخلاو ةداتق نب رع نب مصاعو

 عهمتجا دقو aa مود نع ثيدحلا ضعب ثدح دق مهلك Lelle نم مهربغو

al 00انيق  ze Heمهنم دلا# نم وأ اولا دحأ موي نع: ثيدحلا اذه  

Ber BRامكان  aبيلقلا بصضا  zuةكم ىلا: مولف  gap 

 لهج يبا نب ةمركعو ةعيبر يا نب Al دبع يشم دربعب برح ىب نايفس وبا

Sie Aمهئاوخاو مهالتباو مهاايا بيصا نم شيرق تن  

 ةراجع“ شيرق نمربعلا لكت يف دل تذاك نمو برح نب ناهفس ابا اوذكف ردب موي

 لالا اذهب انونيعاز مكراهخ لتقو مكرتو دق Nee نا شيرق رشعم اي اولاقف
52 - u, - us 

 لاق «اولعغف انم باصا نع اراث هنم كردن انلعل هبرح ىلع  le oTمويفف
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 (dp دقل هللاو تلقف ةصيحن لاق هلام نم كن £ م تول ,a اما هتلتقا

 ةصيود مالسا ا 56 نا دلل ف ie تيرضلا Ta نوما ول نم ةلتغإ

 ikea نرما ولا ,all ميتا لات يتلتقلا ,NE دمك كرما ول هالاوا لات

 sel نبا لاق * ةصيوح مس ER ETTT A انيد نا .ةللاو لاق اهتايرضا

 لاقف Ku اهيبأ نع en il نع ةدراح يجمل ua تيدحلا اذه يثدح

Kaeكاذ يف  

2-0 32-5 a 3 و >. 

re ضباب هارثذ تقبطل all, N Ba 5% 
-zنه  

 بذاكي umal3 هدوصأ ام co 0 gel Au نون ماسح

.»30 € 

 ii .اعياط كتلتق نا قرس امو و

 ZU Joy gab اك لات Gall ورع يإ نع ةديبعويا يثدحو ماشقه ىبا لاق

are) GE Bela. a aleانذاك دوهيلا قم لجر  ide 

 N تلج lie برضت ناب. معلص هللا ,Jam رمأ قوق دك ردا

Enمهقانعا  Bar.وعود جرؤخلا يلا معلص هللا لوسر رظفف كلذ  

 N A لذ نا نظف مهيف كآذري مف سوالا يلا رظنو ةرشيتسم

 اا الر ر ةعاانتا الا ةظؤرقا يب نم يب كم ملو ةظيرق يب ىببو سوالا

 نالف برضو لاقو ةظيرق يد نم ,Ye سوالا ئم 33 % يلا عفدف سوالا يلا

 ال00 ل ىو اهظعا ناكو اذوهي نب بعك مهلا عقد نم ناكف نالف ففذيو

 a رك ةدرز وباو رايت“ نت ةدري يا لاو دوعسم نب ةصيخ يلا معقدق

a)لوسر  ale all2 نا 3  kb.) leseلاق .٠ يدك عدلا  Kart PER 

 = GE نو. - ت

a),هيرضف ةدرب وبا هيلع  Rageم 37 رض  etزهجافن ةدرب وبا فقدو  
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bo E wur 77 
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alsفرشالا نباي تناو فيقملا  
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 3439-24 ةباصع يد هلل

 ا فافخلا ضيبلاب -.
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ernمهين يرسل  

 هلوؤذو هللا ءامش نأ هعضوم 4 Eh ينا نس die لتق 2-7 is er„ لاق

us hdىنباربغ  BGE 
u...)سد  

 AL دوهي لاجر نم هب مر ََىَم 55 هللا لوسر JE, Stel ىبا لاق

 3.0.3 را 0(

 نب دوعسم ىنب Kar لاقبو Foren ماشه (en! JE دوعسم نب Kay بوق

 - اند

 نب 27? ur 5 er Sal ىب <er x,l نب ةءدحت er يدع er رماع er بعك

 um لجر قويا un u دو is er) 5) Kind Al“ (سوالا نس للام

 نمل كاذذا دوعسم نب ةصيو>» ناكو هلتقف مهعيادبو مهب الي ناك دوهي راجع"

- 0 3 35 

 دللا ودع يا لوقدو هدرضب ةددو> لعد داذق اللف ةدصيحت نم نما ناكو مسي



 نمر

 هب فتهف نصح يلا اوهتنا يح اوليقان HE ةليل ين وهو هنيي يلا معلص هللا

 اهتيحاذي 51, FRE متقدم يف ws سرك دهع تيبد> ناكو ةلياذ وبأ

 هذا لاق ةعاسلا هذه ىف نولزني ال برحلا Lee an is ءرمأ كنا تلاقو

 DES هتوص يف فرعأل يلا Ally تلاقف GERT امل ,Let gan ول ةلياث وبا

 اوثدحتا, ةعاس مهعم Grid لزنف * باجال ةنعطا فلا اعديول ES اهل وني

 هب ثدكنف 0 بعش لا انشامت نأ فرشالا نبا اي لك له اولاق مث هعم

 غليان ايأ ar Kelm 1.8 5056 اوجرخ متيش نا لاف هذه LAU ةيقو

 000 0 د راجل ايي ةلهللا# تيار ام لاقق هدي مش مث هنسار دوق يف هدي ماش

 هللا دوقي ذحاف اهلثك داع مث ةعاس يشم مث نامطا تح اهلثك داع مث ةعاس

 لاق انيق يعن 0 مهفايسا هيلع تفلتخاف هويرضف هللا ودع اوبرضا لاق مث

 2585 Lk ينغت ال انفايسا تدار AR k الوغم ت ترك تق انتم نب همك

 JE „U ةيلع تدكقوأ Be el دلودلا كي ine all ودع | خاض" هو
TE 

 ee Bes ale تغلب يح.هنيلع Aller مث دتتث يف هتعضوف

 لات اففاهسا ضعي هياصا هلجر وا هسار يف حرج ذاعم نب سوا نب ثيراحلا

Je UK. > Un,يد  dalدع. مث طر يب دع مث ديز نب  le, Je > 

 00000011 ا كراظملا اقيحاص انيلغًأظيا قو ضورعلا ةرح يف اندنسا

 معلص هللا لوسر هب Und هانلقحاف لاق * انراثا عبتي اناتا مث ةعاس هل انفقوف

 لغتو دللا ودع Ks هانرجخاف انيلا جر هيلع انّكسف يّلصِي مياق وهو Jall رخا

Jeلاء اتعجرو انبحئاص 0  LATهلآ 1 ا اووي تفاح دقو انك سا  

 كلام un بعك لاقو !ll er لاق م هسخز JE فاد وفو الا as اهب سيل
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 ihn er a Pe gel * لقذ قم لح يف + متذاف م [ ادب ام اولوق

 ناكو لهشالا دبع ينيب دحا KU وبأ وهو 3 er ةمالس نب نالاسو

 لهشالا ديع ينب دحا شقو نب رشد ىب دايعو ةعاضرلا نم فرشالا نب بعك

 يي am jr نين سبع وباو لهشالا تيما وادا تام ياس 00 ا

Aleايا ةمالس ىب ناكلس هوتاي نا ليق فرشالا نبا هللا ودع يلا اومدق مث  

 مث رعشلا لوقي ةلياذ وبا ناكو ارعش !دشانتو ةعاس دعم ثدحتف هداج ةلياف
Er;سه ند .- 2  

 لاق يع متكان كل اشركذ ديرا ind كتيج 8 an نبا اي كدو لاق

 سوق نع او مرو برعلا انتداع ءالبلا نم ءالب انيلع لجرلا اذه موق ناك لاف لعفا

 اندهج ىق انحبصار سفنالا تدهجو لايعلا عاض يح Juli le تعطقو ةدحار

 Ed يان FAR نقل هللاو اَمأ فرشالا نبا انا بعك لاقف انلايع تهجو

 اماعط انعيبت نا ثذرا ىف ىا ناملس هل Jena Dahl لأ 0 ا

 نا تدرا دقل لاق مكماانبا at لاق كلذ يف ,gut لآ فثونو كفهرذو

 موعيبتق مهب كيتا نأ تدرأ دقو ييار ,١ لثم دع ىل اباضا يل ناانضشنت

aeلاذ  Kia,حالسلا ركني ال نأ ناكلس داراو ةانو هيق ام ةقلحلا نم  

 رمهريخاف هباككا يلا ناكلس عجرف لاق (nal ةقلحلا ىف نا لاق اهب اوفاج أذل

 لوسر دنع اوعةجاف هيلا اوععججف اوقلطني مث حالسلا اوذخاي نا مهرماو هربخ

afانواهسُد ةكنهرت فوك لاق مك ء اسد لونفرتا لاق لاقي. ماشه ىبا لاق * معلص  

 ينثدخ Sei نبا لاق * مكمانبا ٍنونهرتا لاق مهرطعاو nk لها بش تاو

es aaىلا معلص هللا وسر مهعم يشم لاق سابع نبا نع هر  
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